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CERTIDÃO DE EÀSAMEÌ.ITO

coM AìTERBAçÃO DE DIVóRCIO

CERTIFICO que, do livro, folha e termo citados de ASSENT0 DE

CASAMENTOS, deste cartório, consta que perante o Ju'iz de paz Pe. Jomar

Barcellos, e as testemunhôs constantes do termo, foi lavrado no d"ia 28 de junho

de 1975, o assento do Casamento sob o regime de COMUNHÃO DE BENS.*.*.Ií *.*.*
de _ SERGIO RENAT0 VM _.*.* *.*.* *.*.* *.*.* *.*.*.*.*.*
Cg1.1.1 - NMIRA MUSSI -.*.* *.*.*. *.tí.tí.*.*.* *.*.*
que pôssôrá a adotar o norne de NMIM MUSSI VM -*tí*********:tt(**
ELE, solteiro, professor, natural de Curitiba-PR, onde nasceu no dia 10 de abril
de 1949, filho de Dinarte Soares Vaz e de Hesmen'ia Galleb Vaz.tí.)k.*.*.*.*.*.*.*.
ELA, solteira, professora, natural de Lages-SC, onde nasceu no dta 2I de abrjl
de L949, fjlha de Jorge Muss'i e de Amalim Mansur Mussj *.*.*.*.*
Observação:Consta do neferido Assento, a seguìnte AVTRBAÇÃO: Do Divórcio
Consensual, do casal, ern cumprimento ao Mandado Judicial exped'ido pelo Dr.

Marcelo hlal lbach Si lva, |\4M. Jui z de Dì rejto da 3' Vara de Fami lia do Foro

Central da Comarca da Reg'i ão Metnopoì itana de Curiti ba-PR, datado aos

26/05/20A6, extraído dos autos n" 348/2046, decretado por sentença pe'Ìa txma.

Sra. Dra. Sjmone Cherem Fabrjcjo de Melo em 09/05/2006, a qua'l trans'itou em

julgado em 09/05/2006 (dispensa de prazo), voltando a Divorcianda a usar o nome

de solteira, ou seja: NMIM MUSSI, averbado no dia 30/05/2006..*.*.*

O referido é verdade e dou fê.@
Cu ri t'i ba de outubro de 2009

P/ 0ficia

Custas R$18,35 Lueiun,u i luf.e.n.ga Bueno
EBCTiIiVCIÍ\TE

Selo Funarpen R$ 1,00
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ESCRITURA P BLICA DE DECLARA tAo
TAB

ESTAVEL, que fazem'. SERGIO VAZ e
Ruâ MARLENE APARECIDA OGLIARI, n abaixo:

SAIBAM, quantos esta pública esc vrrem que aos
doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (121011201 nesta cidade de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em Cartório, perante mim Tabelião Substituto,
compareceram entre si, as partes justas e contratadas, a saber; de um lado como
OUTORGANTE E RECIPROCAMENTE OUTORGADO: SERGIO RENATO VAZ, (C.1. RG
no 738576-5/SESP/PR e CPF/MF no 157.563.609-30), brasileiro, divorciado, professor,
residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, no 1.115, apto 501, Curitiba/PR; de outro
lado como OUTORGADA E RECIPROCAMENTE OUTORGANTE: MARLENE APARECI
OGLIARI, (C.1. RG no 1.615.825-9lPR e CPF/MF no 705.519.449-00), brasileira, divorciada,
empresária, residente e domiciliada na Rua Myltho Anselmo da Silva, no 1.074, Curitiba/PR;
os presentes reconhecidos e identificados por mim, pelos documentos apresentados e

acima citados e pelas testemunhas no final, nomeadas, qualificadas e assinadas do que
dou fé e aí por ele Outorgante e Reciprocamente Outorgado, me foi dito que nasceu na
cidade de Curitiba/PR, na data de 10.04.1949, que é filho de Dinafte Soares Vaz e
Hesmenia Galleb Vaz e que encontra-se no Estado Civil de Divorciado; e por ela Outorgada
e Reciprocamente Outorgante, me foi dito que nasceu na cidade de Curitibanos/SC, na data
de 16.02.1958, que é filha de Eduardo Ogliari e Elvira Vagliati Ogliari e que encontra-se no
Estado Civil de Divorciada; e, então que tendo em vista manterem UNIÃO ESTAVEL, desde
a data de 15.10.2005, de acordo com o previsto na Lei no 9.278196, publicada no Diário
Oficial da União em 13 de maio de 1 .996 e suas alterações, vinham estabelecer o regime de
bens e outras avenças que regerão suas vida em comum, da seguinte forma: PRIMEIRO -
lhes sendo lícito, estipularem seus bens, como lhes aprouverem, conforme o Artigo 1.639,
do Código Civil Brasileiro de 2002 e de acordo com a referida Lei, vêm declarar de comum
acordo e livre deliberação, que o escolhido é o REGIME DE SEPARAçÃO DE BENS, de
acordo com os Artigos 1.687 e 1.688, do Código Civil Brasileiro de 2002 e portanto haverá a
incomunicabilidade, inclusive de frutos e rendimentos, abrangendo os bens havidos a
qualquer título, seja por aqüestros, compra, herança ou doação, razão pela qual um dos
conviventes terá seu exclusivo domínio, posse e livre administração. Que sendo os bens
incomunicáveis, em caso algum, um convivente responderá pelos encargos assumidos pelo
outro convivente. SEGUNDO - Estabelecem ainda para os efeitos legais que poderão
distratar amigavelmente o presente contrato a qualquer momento no entanto a parte que d
motivo à rescisão e pleitear a dissolução, pagará as despesas judiciais e honorários
advocatícios. Comparecem neste ato confirmando a qualificação das partes conviventes, as
testemunhas: MARIANA KELLY NOVAK ABRAO, (C.1, RG no 7.804.573-6/SESP/PR e
CPF/MF no 035.763.879-43), brasileira, casada, agente de'riagens, residente e domiciliada
na Rua Martha Cruz Lima Ratton, no 256, Curitiba/PR; e, NADJA MUSSIVAZ MUELLER,
(C I RG no 6287073-7/SESP/PR e CPF/MF no 005.603.959-06), brasileira, casada,
bancaria, residente e domiciliada na Rua Costa Rica, no 26, apto 32, Curitiba/PR; declarando
ainda, que identificam e conhecem os mesmos. As partes se responsabilizam civil e
criminalmente pela veracidade das informações e declarações prestadas no presente
instrumento. Dispensada a presença das testemunhas instrumentárias, conforme faculta o
ítem 11.2.18, da Seção 2, do Capítulo 11, do Codigo de Normas da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Paraná. E assim como disseram, me foi pedido e mandei digitar o
presente instrumento, que a mim foi distribuído, e depois de ser lido, com tempo suficiente
para a assimilação do contexto, achado conforme, aceito em todos os seus termos e da
forma como foi redigido, é então assinado perante mim DENIS KADRI JORGE, Escrevente
que o digitei e conferi. Eu, (ELTON JORGE TARGA), 2o Tabelião Substituto que o
subscrevo e dou fê. dkj. O Presente instrumento foi protocolado no livro de protocolo geral
desta serventia sob o no 0012212012, em data de 1210112012. (CUSTAS = 630,00 = R$
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88,83 / C.P.C 1,40 + Selo R$ 0,47).(a.a.) SERGIO RENATO NE
APARECIDA OGLIARI, (testemunha) MARIANA KELLY NOVAK unha)

NadaNADJA MUSSI VAZ MUELLER, ELTON JORGE TARGA - 20 Tabetião
Mais. Trasladada na mesma data. Está conforme ao seu original ao qual
fé.
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