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Pelo presente instrumento particular, os abaixo assrnados:

•

BENEDITO FERRAZ LEITE, brasileiro, casado sob regime de cornunhao universal de bens,
nascido em 23/08/1952 na cidade de Cunha (SP), aposentado,

portador do RG no:

10.665.298

no

-

SSP/SP

(data

expedicao

30/11/1976)

e

inscrito

CPF/MF

sob

no:

789.716.408-04, residente e domiciliado na Rua Cel. Macedo, 510, bairro Alto do Cruzeiro
em Cunha - SP, CEP: 12530-000;

•

BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida em 01/01/1982 na
cidade de Cunha (SP), rnlcroempresaria, portadora do RG n° : 35.874.566-4 - SSP/SP (data
de expedicao 23/06/2015) e inscrita no CPF/MF sob no:
domiciliada na Rua Belo Horizonte, 646

291.028.898-62, residente e

Jd. Vsta Alegre em Guaretinquete (SP), CF.:P:

12523-010;

na qualidade de unicos socios da empresa "EXPRESSO REAL TUR TRANSPORTES LTDA. ".
situada na Rua Cel. Macedo, 510 - Terreo , bairro Alto do Cruzeiro ern Cunha - SP, CEP:
12530-000, CI\JPJ: 19.026.206/0001-19 e na JUCESP sob n°: 35.227.856.64.2, tern justos e
contratados a alteracao (n°3) e a consolidacao da sociedade ernpresaria limitada supra
-,

citada, conforme as clausulas e condicces seguintes:

Alteracoes:

'

.(

ia- Neste ato a empresa passa a ter sede e domicilio na Av. Antonio Luiz Monteiro, 970 - Bairro
Falcao em Cunha - SP, CEP: 12530-000;

Consolidacao:

i e- A sociedade gira sob o name empresarial "EXPRESSO REAL TUR TRANSPORTES LTDA. ".
situada na Av. Antonio Luiz Monteiro, 970 - Bairro Falcao em Cunha - SP, CEP: 12530-000;

------- --------

Rua Major Santana, 100 - 1 ° Andar - Centro - Cunha(SP) - 12530-000
(12) 3111 1676 - lauejessy@gmail.com

fl

ft

lI
fa)

'

'
' ''

Lau s Jessy
CONTABlLIDADE

2a- O capital social

.

'"'"'I

'

'

''
...

'"I

'
' '

...... "'I

...... ,

'

' ''' ' '

e

de R$ 200.000,00 (Duzehtos Mil Reais) divididos em 200.000 (Duzentas
Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, distribuido aos s6cios da seguinte maneira:
''

' '

'

'

BENEDITO FERRAZ LEITE: 198�000. (Cento e'Noventa'e Oito Mil) quotas no valor de R$ 1,00
(Um Real) cada, totalizando R$ 198.000,00 (Cento e Noventa e Oito Mil Reais), totalmente
integralizados neste ato em moeda corrente nacional;

BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA: 2.000 (Duas Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real)
cada, totalizando R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), totalmente integralizados neste ato em moeda
corrente nacional;

3°- A sociedade tern par objetivo a exploracao do ramo de transporte rodoviario coletivo de

passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, prestacao
de services de locacao de vefculos com motorista, prestacao de servlcos de locacao de veiculos
sem motorista e transporte escolar"; transporte rcdovlar!o coletivo de passageiros, sob regime
de fretamento, municipal e transporte turisttco de superffcie;

Pereqreio Unico: A sociedade explora a atividade economics empresarial organizada,
sendo, portanto uma sociedade empresarial nos termos dos Art. 966 e 982 do C6digo Civil.

40- A sociedade iniciou suas atividades em 01 de outubro de 2013 e seu prazo de duracao sera
indeterminado.

so-

As quotas sao indivisfveis e nao pcderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento de outro socio, a quern fica assegurado, em igualdade de condicoes e preco
direito de preferencia para a sua aquisicao se pastas a venda, formalizando, se realizada a
cessao delas, a alteracao contratual pertinente.

50- A responsabilidade de cada socio

e

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela inteqralizacao do capital social.

7°- A adrrnntstracao da sociedade cabera isoladamente ao socio BENEDITO FERRAZ LEITE
com os poderes e atribuicoes de administrador, autonzado o uso do name empresarial, vedado,
no entanlo, em atividades estranhas ao interesse social ou assurnir obriqacoes seja em favor de

Rua Major Santana, 100 - 1 ° Andar - Centro - Cunha(SP) - 12530-000
(12) 3111 1676 - lauejessy@gmail.com
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qualquer dos quotistas ou de terceiros, bern come onerar ou alienar bens im6veis da sociedade,
sem autorizacao dos outros socios,
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Paragrafo unico - O(s) J;.d.rni,1titrati.c,Y(2�3 po;;J.erfJJ�o) delegar por meio de procureceo,

em comum acordo com os demais s6cios, poderes a pessoa estranha ao quadro

societerto,

restringindo-se os atos do outorgado no que constar especificamente no instrumento de
mandato.

so-

Ao terrnino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas
elaboracao do inventario, do balance
justificadas de sua admintstracao, procedendo
patrimonial e do balance de resultado econornico, cabendo as s6cias, na proporcao de suas
quotas, os lucros ou perdas apurados.

a

9°- Nos quatro meses seguintes ao terrnino do exercicio social, os s6cios deliberarfio sabre as
contas e desiqnarao administrador (es) quando for o caso.

10°- A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia,
mediante alteracao contratual assinada por todos os s6cios.

11 o , Os s6cios poderao, de com um acordo, fixar uma retirada mensal, a tltulo de "pro la bore",
observadas as disposicoes regulamentares pertinentes.

12°- Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade coritmuara suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz.

13°- Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do (s) socio (s) remanescente (s), o
valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situacao patrimonial da sociedade,
a data da resolucao, verificada em balance especialmente levantado.
Paraqrafo unico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relacao a seus s6cios.

140_ O administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta impedido de exercer a
adrninistracao da sociedade, par lei especial, ou em virtude de condenacao criminal, ou par se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos publicos: ou por crime falimentar, de prevaricacao, peita ou suborno, concussao,

Rua Major Santana, 100 - 1 o Andar - Centro - Cunha(SP) - 12530-000
(12) 3111 1676 - lauejessy@gmail.com
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peculate, ou contra a economia popular, contrao sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrencla, contra as relacoes de consume, fe publica, ou a propriedade.
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150- Fica eleito o fora de Cunha (SP) para' o exerci'cio e o cumprimento dos direitos e
obriqacoes resultantes deste contrato.

E par estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (tres)

vias.
CARTORlO DO �EGISTRO CIVIL
�tall��
CUNHA-SP

Cunha (SP), 14 de janeiro de 2019.
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Testemunhas:

NADIR APARECIDA DOS SANTOS LEITE
RG: 38.323.079-2 - SSP/SP

ADRIANA DA SILVA RIBEIRO
RG no: 54.779.687-0 - SSP/SP

°
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Eu, BENEDITO FERRAZ LEITE, portador da Cedula de ldentidade n° 10665298 SP. inscrito no Cadastro de
Pessoas Fisicas - CPF sob n° 789. 716.408-04, na qualidade de titular. socio ou responsavel legal da empresa
EXPRESSO REAL TUR TRANSPORTES L TOA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a)
AV. ANTONIO LUIZ MONTEIRO, 970, FALCAO, SP, Cunha, CEP 12530-000, para exercer suas atividades
regularmente, DEVERA OSTER parecer municipal sabre a viabilidade de instalacao e funcionamento no local
indicado. conforme diretrizes estabelecidas na leqislacac de uso e ocupacao do solo, posturas municipais e
restricoes das areas de protecao ambiental, nos termos do art. 24, §2°, do Decreto Estadual n° 56.660/2010, bem
coma CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VALIDO, obtido pelo sistema Via Rapida Empresa Modulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteracao no endereco do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de
atividades, ou qualquer outra das condicoes determinantes expedicao do Certificado de Licenciamento lntegrado,
implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momenta da alteracao, a obriqacao de renova-Io.

a

Por fim, declaro estar ciente que a ernissao do Certificado de Licenciamento lntegrado podera ser solicitada por
representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certid6es relativas ao registro
empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, socio. ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ) diretamente no site da Jucesp, atraves do modulo de licenciamento, mediante uso da respectiva
certificacao digital.

RG: 10665298 SP
EXPRESSO REAL TUR TRANS PORTES L TOA

versao VRE.Reports 1.0.0.0

09/0312019 16 46 42 � P.igina 1 de 1

TABELIAODE NOTAS EDE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
CUNHA-SP
COMARCA DE CUNHA

D10GO SOARES CUNHA MELO
Livro: 226
Fothas: 1-91 tt95
ESCRlTURA DE INVENT ARIO, RENUNCJA E ADJUDICACAO DA HERANCA DEIXAOA
POR B·E-NEDITO f ERRAZ t.E1TE
VALOR; R$ 313.950,00
Valor da Mea�ao: R$. 156.975,00

'

S A I B A M· todos as que a esta vi-rem que, aos dezesseis dias do mes
de abril do anode dois mile vinte, 16/04/2020, na sede desta serventia. situada na Rua Joel
Mariano Leite n. 20, Munidpio de Cunha, Estado de Sao Paulo, perante mim, Guilherme Jose
da Silva Arantes, Tabetiao SubsUtuto. comparecern as partes, a seguir nomeadas e
qualificadas. COMO VfUVA MEEIRA: Sra. NADIR APARECIDA DOS SANTOS LEITE.
brasileira, com 59 anos de idade, (nascida em 27/05/1960), aposen-tada, viuva (conforme
averbacao na certidao de casamento extraida do termo n. 0.435, folhas 259, do livro B-0027.
do Oficial de Regist.ro Civil das Pessoas Naturais da Sede. desta Comarca de Cunha. Estado
de Sao Paulo, emitida em 16/04/2020), portadora da cedula de identidade RG n. 38 323 079-2
SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o n. 362.154.988-90, resioente e domicifiada no Bairro da
Santa Cruz. Zona Rural, neste Municrpio de Cunha. Estado de Sao Paulo, CEP: 12530000.COMO HEROE-t-RO F1LHO: Sr. ROG.ER10 FERRAZ LEITE, brasileiro, com 40 anos de
idade (nascido em 25/06/1979), rnotorista, portador da csouta de identidade RG n. 33.633.957
SSP-SP e lnsertto no CPF/MF sob o n. 278.283.228-01, casaco pelo regime ca comunhao
parcial de bens (casamento realizado em 31 de male de 2019. conforme certidao de
casamento extraida do terrno n. 223. folhas 123. do Uvro B Aux-0003. do Oficral de Registro
Civil oas Pessoas Naturais da Sede, desta Comarca de Cunha, Estado de Sao Paulo. emitida
em 16/04/2020), com Sra. ADRIANA DA SILVA RIBEIRO fERRAZ. brasileira, com 23 anos
de idade (nascida em 16/04/1997), adrninistradora. portadora da cedula de identidade RG n.
54.779.687-0 SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o n. 438 080.728-22, residentes e
domiciliados na Rua Coronel Macedo, n. 290, Bairro Centro, nesta Cidade de Cunha, Estado
de Sao Paulo, CEP: 12530-000. Comparece ainda como ADVOGADO: Or. BRUNO 01
SANTO, brasileiro, solteiro. advogado. inscrito no CPF/MF sob o n. 290.850.828-11, e na
Ordem dos Advogados do Brasil - OAS-SP sob o n. 225.606. com escrttono profissional na
Rua Benedito Jose Coelho. n. 676. Bairro Centro, nesta Cidade de Cunha, Estado de Sao
Paulo, CEP· 12530-000. ldentifico cs comparecentes pelos documentos mencionados,
apresentados no original, assim come reconheco neles capacrdade civil para a pratrca do
presente ato, na forma do artigo 215, § 1°, II, do C6digo Civil, do que dou fe. Em seguida.
assistidos por seu advogado, pedem-me que lhes lavre a presente escritura de inventario e
partilha dos bens delxados pelo falecimento de BENEOITO FERRAZ LEITE, de acordo com
as seguintes declaracoes que me fazem, e dou fe. 1- DO AUTOR DA HERAN<;A: 1.1.QUALIFICACAO: Sr. BENEDITO FERRAZ LEITE. brasileiro. nascido em 23/08/1952.
aposentado. portador da cedula de identidade RG n 10.665.298 SSP-SP e mscnto no
CPF/MF sob o n. 789.716.408-04, casados pelo regime da comunhao universal de bens,
(casamento reatizado em 03 de rnarco de 1979, conforme certidao de casamento
supramencionada e escrrtura de pacto antenupcial registrada sob o n. 800, do Oficial de
Registro de trnoveis desta Comarca de Cunha, Estado de Sao Paulo), com NADIR
APARECIDA DOS SANTOS LEITE. acima nomeada e qualificada, residentes e domtciliados
no Bairro da Santa Cruz, Zona Rural, neste Municipio de Cunha, Estado de Sao Paulo, CEP:
12530-000. 1.2.- DO FALECIMENTO; BENEDITO FERRAZ LEITE, faleceu no dia 09 de
marco de 2019, no Institute de lnfectologia do Hospital Emiho Ribas, na Cidade de Sao Paulo.
Estado de Sao Paulo, conforme certidao de 6bito expedida em 18 de marco de 2020, pelo
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 20° Subdistrrto de Jardim America, Comarca

da Capital. Estado de Sao Paulo, registr�do no livro C-0485. folhas 059. termo n. 2�

llltlltl.l l lt:�l.lll·l�l1mti� lll!lrl;.llt;II
-02652602015699.000021175-7
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Rua Joel '.\1ariano Leite 20 � Terre Centre · Cunha -jP
Fonc: 12-311H230

1.3.- DA INEXISTENClA OE TESTAMENTO: 0 "de cujus" nao deixou testamento, tendo
sido apresentada as mtormacoes negativas de existencia de testamento. nos termos da
certidao emitida pelo Colegio Notarial do Brasil - Sec;-:ao Sao Paulo. resoonsavet pelo
Registro Central de Testamentos do Estado de Sao Paulo. datada de 12/04/2020, NAO
CONSTA a lavratura de testamento publlco, aprovayao de testamento cerrado ou
revoga�ao de testamento publlcc outorgado pelo Sr. BENEDITO FERRAZ LEITE.
1.4.- DO CONJUGE: 0 "de cuius" era casado pelo regime da comunhao universal de
bens, com NADIR APARECIOA DOS SANTOS LEITE, Conforme certidao de
casamento mencionada no preambulo da presente. 1.5.- DOS HEROEIROS: O faJec1do
possula 01 (HUM) filho. qual seja ROGERIO .FERRAZ LEITE, acima nomeado e
qualificado, cuJo parentesco e as condicoes de herdeiro necessano, na forma dos artigos
1603 e 1829, I, do C6digo Civil vigente, e declarado pela parte. com suporte na respectiva
cedulas de identidade e certidao de casamento apresentada e ja rnencronada no
prearnbulo desta escritura, tendo ele declarado, amda. ser o unico herdeiro do autor da
heranca. 11.- DA NOMEA<;Ao DE INVENTARIANTE: Por esta escritura, fica nomeada
NADIR APARECIOA DOS SANTOS LEITE, nos termos do art 11, da Resolucao
35/2007, do COnselho Nacional de Justice, para representar o esp61io de BENEOITO
FERRAZ LEITE, com poderes de inventarlante, no cumprimento de obriga¢es ativas ou
passivas pendentes, podendo representar o esp61io em juizo au fora dele. praticar todos
os atos de aoministracao dos bens que possam eventualmente estar fora deste inventano
e que, caso exrstam, sejam objeto de futura sobrepartilha. nomear advogado em nome do
esp61io, ingressar em julzo, ativa ou passivamente, podendo enfim praticar todos as atos
que se fizerern necessanos para este fim, podendo inclusive representar o esp61io perante
prefeituras, juntas cornerciais e receita Federal A nomeada declara aceitar este encargo,
prestando compromisso de curnprir eficazmente seu mister. comprometendo-se, desde ja,
a prestar conta ao herdeiro, se por ele solicitada. A inventariante declara estar ciente da
responsabilidade civil e criminal pela declaracao de bens e herdeiros e veracidade de
todos os fatos aqui relatados. HI.- DOS BENS: 111.1.- DOS BENS IMOVEIS: 0 "de cutus"
possuia, por ocasiao da abertura da sucessao o seguinte bem im6vel: 0 IMOVEL
URBANO, localrzado nesta Cidade de Cunha. Estado de Sao Paulo, designado come:
IM6VEL: ""Um terreno, designado por "A3", clesmembrado do imove! localizado na
Avenida Antonio Luiz Monteiro, nesta cidade, com a area de 370,44m2''
cujas medidas, caracteristicas e ccnrrontacoes. acham-se descntas na MATRiCULA N.
9.717, aberta junta ao Oficial de Registro de lm6veis, Tltulos e Documentos e Civil de
Pessoa Juridica da Comarca de Cunha, Estado de Sao Paulo. DA SITUA<;AO
JURiOICA: Para fins da Lei 7.433/1985, do Decreto Lei 93.240/1986 e das Normas de
Serv190 da Corregedoria Geral da Justica de Sao Paulo, sob as penas das leis civets e
cnminais, as partes declaram que o im6vel encontra-se livre e oesembaracado de
quaisquer onus reais, judiciais e extrajudiciais. e de que nao existem acoes reais e
pessoars reipersecut6rias ou outros onus reais incidentes sobre o mesmo. DO TiTULO
AQUISITIVO: 0 im6vel fo1 havrdo pela "de cujus" por Escritura Publica de Compra e
Venda, datada de 23 de agosto de 2019, lavrada as folhas 315/317. do livro 223, destas
Notas. A mencionada escritura ainda nao se encontra registrada, declarando as partes
terem ciencia deste fato. ass,m como assumem a responsabi/Jdade de apresenta-Jas ao
registro competente, nos termos do item 62, do Capitulo XIV, das N-0rmas de Servico
Extraiudicial da Corregedoria Geral da Justic:a do Estado de Sao Paulo, que
dispoe: �Para preserva9ao do principio da continuidade.
recomendavel evitar os atos
relativos a bens 1m6veis sempre gue o titulo anterior nao estiver transcnto ou reqistrado
nas matricutas correspondentes. salvo se. ciente da situaqao e de seus efeitos iurfdicos. o
interessado assuma a responsabilidade pelo reqistro dos atos anteriores, DO
CAOASTRO JUNTO AO FISCO: 1- 0 im6vel esta cadastrado no rol de contribuintes do
IPTU, junto a Prefeitura Munrcipal de Cunha, sob o nurnero 5 586. 2- Seu valor venal e de

e

legado nao puder ser dividido sem risco de aesvetonzeceo. Art. 1.943. Se um dos coherdeiros ou co-ieqeterios, nas coootcoes do artigo antecedente. morrer antes do
testador; se renunciar a herence ou legado, ou destes for excfufdo, e, se a condi9ao sob a
qua/ foi mstituido nao se venficar, ecrescere o seu quinbeo, salvo o direito do substftuto.
pane dos co-herdeiros ou co-teqeterios conjuntos Paragrafo unico. Os co-herdeiros ou
co-leqeterios. eos quais acresceu o quinhao daquele que nao quis ou neo pode suceder.
ficam sujeitos as obriga9oes ou encargos que o oneravam. Art. 1.944. Quando nao se
efetua o oueu» de acrescer. transmite-se aos nerdeiros legftimos a quota vaga do
nomeado. Art. 1.945. Nao pode o tieneticuuio do ecrescimo repudia-lo separadamente da
nereoc« ou legado que Jhe cetbe, salvo se o ecrescimo comportar enc-argos especiais
impostos pe/o testador, nesse ceso, uma vez repudiado, reverte o ecrescimo para a
pessoa a favor de quern os encargos foram instliuidos". VII.- DO PAGAMENTO DO
QUINHAO E DA ADJUDICA<;Ao: 0 total liqurdo dos bens e haveres do esp61io monta
em R$ 313.950,00 (trezentos e treze mil, novecentos e cinquenta reals]. nao havendo
debitos, resultando em um saldo de R$ 313.950,00 (trezentos e treze mil, novecentos e
cinquenta reals], que, por esta escritura e na rnelhor forrna de direuo, e em virtude da
RENONCIA feita pelo herdeiro ROGERIO FERRAZ LEITE, cons/ante da cltwsula "VI" da
presente, a tituto de pagamento de sua meafao e qulnhao hereditario, a totalidade
dos bens movers e imoveis descntos e caracterizados na "CLAUSULA JII", da presente,
sao adjudicados em suas totalldades em favor da viuva meeira NADIR APARECIDA
DOS SANTOS LEITE, totalizando o valor de R$ 313.950,00 (trezentos e treze mil,
novecentos e cinquenta reais) COM OS DEV/DOS ACRESCIMOS EIOU
ABATIMENTOS ATE A DATA DA EFETIVACAO DO SAQUE. VUI.-DAS CERTIDOES E
DOCUMENTOS APRESENTADOS: Sao me apresentadas as seguintes certldoes: Vlll.1.Certidao Negativa de Testamento; Vlll.2- Certid5es: 1- Negativa de Debitos relatives a
tributes federais e dlvida ativa da Uniao. ernitida em 03/04/2020, com validade ate
30/09/2020 em nome do "de cujus" BENEOITO FERRAZ LEITE; Vlll.3- Certidoes de
estado civil dos herdeiros e do "de cujus". IX. DA OECLARA<;AO DAS PA.RTES: As
partes declaram que: IX.1. Nao exrstern feitos ajuizados fundados em acoes reals ou
pessoais reipersecutonas que afetem os bens e direitos partilhados. IX.2. Nao sao
empregadores rurais ou urbanos e nao estao sujeitos �s prescricoes da lei prevldenciana
em vigor. X.- DO ITCMO (IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOA<;AO):
Pelas partes me e apresentada dectaracao de ITCMO n. 64964775, no valor total de R$
4 782,30, ernitida em 09/04/2020 e recothrdo pela viuva meeira NADIR APARECIDA DOS
SANTOS LEITE, na data de 09/04/2020. em vinude da RENUNCIA feita pelo herdeiro
ROGERIO FERRAZ LEITE. constante da clausula "VI" da presente. nos termos da Lei
Estadual n. 10.705/2000, acrescido do Oecreto Estadual n. 56.693, referente sucessao
de BENEOITO FERRAZ LEITE. XJ.- DA CENTRAL DE INDISPONtBlLIDADE: Em
obediencia ao provimento CG n. 13/2012, sao emitidos nesta data, relat6rios de consulta
de
ind1s onibilidade
com
"HASH"
c6digo
85.d513.aaf9.2a17J498.6c18;aeb7.3c9f:9656:8b1 ,
pertencente ao "de cujus"
BENEDITO FERRAZ LEITE: e
e9�.f549 82ecAf57.15q1.be66.e132,c315.13ef.f66 .
pertencente ao renunciante ROGERIO FERRAZ LEITE. XII.- DOS ARQUIVAMENTOS:
Certidao de 6nus Reais· pasta 01/2020, n 064 ITCMD: pasta 01/2020, n. 027 CND
(IPTU) pasta 01/2020, n. 036 SOP· pasta 01/2020, n 011. Central de lndisponibiHdade.
pasta 01 /2020. n. 051. Atos Constitulivos de Pessoas Juridicas. pasta 01/2020, n. 003.
XIII.- DA EFICACIA DA PRESENTE ESCRITURA. Com fundamento no artigo 103-B, §
4°, I, da Constituicao Federal, rncluldo pela Ernenda Constitucional 45/2004, e nos termos
do artiqo 3°, da Resolucao 35/2007, do Conselho Nacional de Justica, aqui transcrito, "As

a

a

e-scrituras publrcas de Inventarlo e partilha, separacao e divorclc consensuais nao
dependem de homologac;ao judiciai e sao titulos habeis para o registro civil e o
registro imobiliario, para a transtereneia de bens e direitos, bem como para
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R$ 13.939,40 3- Nao constam debitos de ITPU "ate a pr-esente data". 4- E apresentada
Certidao Negativa de Deoitos n. 129/2020, emitida pela Prefeitura Municipal de- Cunha em 03
de abril de 2020. DO VALOR ATRfBUiDO AO IMOVEL: As partes atribuem ao citado
irn6vel ara fins fiscals o valor de R 60.000 00 sessenta mil reais . 111.2- DOS BENS
M VEIS� 0 "de cujus" possuia, por ocasiao da abertura da strcessao os seguintes bens
m6veis: 1- Um veiculo Automotor da marca/modelo: FIAT/UNO ELETRONIC, placa: BVQ5151, Renav-am· 00641284390, chassis: 9B0146000R53954�8. anode fabricacao: 1994, ano
de modelo. 1�95. 00 VALOR ATR1BUtDO AO BEM MOVEL: As partes atribuem ao

veiculo agui discriminado, para fins tiscais, o valor de R$ 6.951100 (seis mil, novecentos

e cin(Jitt.nta e um reais). 2- Um veiculo Automotor da marca/modelo: CHEV/SPLN 1.8L AT
LTZ. placa: FMP2B37, Renavam: 010555369276, chassis: 9BGJC75EOGB111S97, ano de
fabrlcacao: 2015. ano de modelo: 2016. DO VALOR ATRIBUiDO AO BEM M6VEL: As

partes atrlbuem ao veiculo agui discriminado, para fins fiscals, o valor de R$ 46.749.00
(guarenta .e seis mil, setecentos e guare-nta-e nove reais). 3- 198.000 (cento e noventa e

otto mil) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cads, totalizando o valor de R$ 198.000,00
{cento e noventa e oito mil reais), totalmente integralizados, conforme paragrafo 2° da
Alteracao (n°3) e Consolidacao de Sociedade Ernpresaria Limitada, sobre a empresa
"EXPRESSO REALTUR TRANSPORTES LTDA". inscrita no CNPJJMF sob o n.
19.026.206/0001-19, e na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo - JUCESP com NIRE
35.227.856.64.2. 4- Saldo de Conta Corrente, no valor de R$ 2.250,00 (dois mH duzentos e
Conta de nurnero 01007935-7, da agencia numero
cinquenta reais), depositados junto
0387, do Banco Santander (033). 1V.- DOS OEBITOS: As partes declaram que o "de cujus",
na ocasiao da abertura de sua sucessao. na.o possuia debitos de qualquer natureza. V.- OAS
OBRIGA-<;OES PASSIVAS: As partes declaram que o "de cuJus", na ocasiao da abertura de
sua sueessao, nao possuia obriga9aes passlvas pendentes, de qualquer natureza VI.- DA
RENUNCIA: O renunciante ROGERIO FERRAZ LE1TE. na melhor forma de direito,
manifesta e-xpressam-ente sua RENUNCIA
heranfa deixada por BENEDITO FERRAZ
LEITE. Declara-se ciente de todos os efeitos juridicos do ato que ora pratica, em
especial os previstos nos seguintes artigos do C6digo Civil, aqui transcrltos, por
razoes de clareza e se91Jranc;a [urldica: "Art. 1.804. Aceita a heranc;a, tome-se definttiva a
sua transmissao ao nerdeiro, desde a abertura da sucesseo. Paragrafo onico. A transmissao
tem-se por nso verificada quando o herdeiro renuncia heram;a. Art. 1.806. A renuncie da
netence deve constar expressamente de insuumemo pub/ico ou termo judicial. Art. 1.808.
Nao se pode aceitar ou renunciar a heranc;a em parle, sob condic;ao ou a termo. § 1° O
neraeiro, a quern se testarem legados, pode eceite-los, renunciando a heranc;a; ou, aceitandoa, reoudie-tos. § 2° 0 herdeiro, chamado, na mesma socessao, a meis de um quinha.o
hereditario, sob titulos sucess6rios diversos, pode- livremente deliberar quant9 sos quinhoes
que ecetie e aos que renuncis. Art. 1.810. Na sucessso legitima, a oette do renunciante
acresce dos ouiros herdeiros da mesme ctasse e, senao ele o unico desta, devolve-se eos
da subsequente. Art. 1.811. Ninquem pode suceder, representando tierdeiro renunciante. Se,
oorem, e/e for o unico legitimo de sue ctesse, ou se tooos os outros da mesme clesse
renunciarem a heran<;a, poderao os ti/hos vir a sucesseo, por direito pr6prio, e por cabe<;a.
Art. 1.812. Sao irrevoqeveis os etos ae aceita�ao ou de renuncie da herenc». Arl. 1.813.
Quando o herdeiro prejudicar os seas credores, renuncieruio a nerence, poderao eles, com
autorizafao do juiz. aceita-la em nome do renunciante. § 1° A habilitar;ao dos credores se fara
no prazo de trinta dias seguintes ao connecimento do fato. § 2° Pagas as atvidss do
renuncieme, prevalece a ren(mcia quanta ao remanescente, que set» devolvido aos demais
herdeiros. Art. 1.941. Quando verio« herdeiros, pela mesma disposir;ao testamentaria, torem
conjuntamente chamados berenc« em quinhoes nao determinados, e quetque« de/es naodos co-herde1ros, salvo o direifo do
puder ou nao quiser aceita-la, a sua parte acrescera
sub-stituto. Art. 1.942. 0 direito de acrescer competira aos co-legatarios, quando nomeados
conjuntamente a respeito de uma s6 coisa. determinada e certa, ou quando o objeto do
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a

promocao de todos os atos necessarios materializacao das transfer{jncias de bens e
LEVANTAMENTO DE VALORES (AGENCIAS BANCARIAS, OETRAN, Junta Comercial.
Registro Civil de Pessoas Juridicas. instituicoes financeiras. companhias telefonicas,
etc.)", XIV.- DAS RESSALVAS. Ficam ressalvados eventuais erros, omlseces ou os direitos
de terceiros. XV.- OAS OECLARACOES 00 ADVOGAOO; Pelo Dr. BRUNO 01 SANTO, me
foi dito que, na qualidade de advogado das partes, assessorou e aconselhou seus
constituintes, tendo verificado a procedencia dos direitos dos herdeiros aqui apontados.
conferido a correcao do calculo da partilha, o pagamento do quinhao de cada herdeiro. o
recolhimentos dos tributos incidentes, declarando considerar que tudo esta feito acordo com a
Lei. XVI.- DAS DECLARAC,OES FINAIS. Na forma do artigo 215, § 1°, VI, do C6d1go Civil. a
pedido das partes, lavro a presente escritura e procedo sua leitura em voz alta e clara a todos
os comparecentes, que, juntamente com seu advogado, a declaram conforme tudo o que me
disseram e, assim, aceitam, outorgam, e assinam, DO QUE DOU FE. XVII.- DO
ENCERRAMENTO: Colhidas as assinaturas dos comparecentes ao final. Eu. (a) Guilherme
Jose da Silva Arantes Tabeliao Substitute, que o escrevi e assino em publico e raso. (aa)
NADlR APARECIDA DOS SANTOS LEITE. ROGERIO FERRAZ LE�UNO 01 SANTO
, Guilherme Jose
. Custas recolhidas na forma da lei. Trasladada em seguida Eu,
da Silva Arantes, Tabellao Substitute, que o escrevi e assino e encerro ato DE TUOO DOU
FE. NADA MAIS. EM TEMPO: A datada correta do falecimento do "de cuius" foi aos
nove dias do mes de marco de dois mile vinte (09/0312020}. SELO DIGITAL NUMERO
1262681ES000000050120520S.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.•. -.-.-.-.-
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/st-ado: R$ 488,44; Secretaria da
Emolumentos e Custas: Tabeliao: R$
Fazenda: R$ 334,30, ISS: R$ 85.92; MP: R$ 82,49�gistro CivU: R$ 90,45: Tribunal de
Justic;a: R$117,95; Santa Casa: R$ 17,18; Total: R$ 2.935,31. Guia:071.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. .
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