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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

Altamir Mendonça, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de 
Goianésia/GO, na forma da Lei, 

CERTIFICA, que a presente é reprodução autêntica 
da matrícula n° 3 . 386 , foi extraída por meio reprográfico nos termos do 
Art . l9 , § 1° , da Lei 6 . 015 de 1973 e Art . 41 da Lei 8 . 935 de 18/11/1994 
e está conforme o original MATRÍCULA N° 3.386: -Data, 07 de abril de 1.980. Uma casa 
residencial de o0 332, com área construída de 90,20m2

, tendo 09 cômodos, piso ladrilhado, paredes 
de tijolos, coberta de telhas francesas, com instalações elétrica e hidráulica e mais o seu terreno 
consistente do lote n° 07 da quadra 162, situado no BAIRRO SANTA LUZIA desta cidade, contendo 
a área de 392m2., tendo 14,00 metros de frente pela Rua 39; dividindo-se: nos fundos por 20,00 
metros, com o lote 05; do lado esquerdo por 20,00 metros com o lote 06; do lado direito por 36,00 
metros com o lote 08. PROPRTET Á lO: ANTÔNIO CAMPOS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
fazendeiro, residente e domiciliado no Município de Japaraiba-MG. REGISTRO ANTERIOR: 10.634, fls. 
166 do Livro 3-H, deste CRI. O referido é verdade e dou fé. Goianésia, 07 de abril de 1.980. 

R-1-3.386:- Data, 07 de abril de 1.980. Conforme Escritura de Compra e Venda, lavrada em data de 28 de 
março de 1.980, às fls . 73 a 74 verso do livro 122 de notas do 2° Ofício desta Comarca, o imóvel constante 
da presente matrícula foi adquirido pelo Sr. SEBASTIÃO CORREIA DE MESQUITA, brasileiro, 
casado com MARIA BERNARDA DE MESQUITA, fazendeiro, residente e domkiliado na Fazenda 
Vereda, deste município, inscrito no CPF n° 253.401.311-49; por compra feita a ANTÔNIO CAMPOS DE 
OLIVEIRA e sua mulher GERALDA CÂNDIDA DE OLIVEIRA, brasileiros, casados, ele fazendeiro, ela 
do lar, residentes e domiciliados no município de Japaraiba-MG, inscritos no CPF n° 054.653.386-87; pelo 
valor de Cr$ 80.000,00 (Ç)ITENT A MIL CRUZEIROS), sem condições. O referido é verdade e dou fé. 
Goianésia, 07 de abril de 1980. 

R-2-3.386:- Data, 17 de agosto de 2.000. Conforme Escritura de Compra e Venda, lavrada em data de 27 
de julho de 2.000, às fls. 065/066 do livro 210 de notas do 2° Oficio local, o imóvel constante da presente 
matrícula foi adquirido pela Sra. FRANCISCA DORNELES ROSA, CI no 1.196.605-SSP/GO, 
brasileiro, solteira, do lar, residente e domiciliada à Rua 43 n° 363, Bairro Santa Luzia, CPF n° 
165.172.451-20; por compra feita ao Sr. SEBASTIÃO CORREIA DE MESQUITA e sua mulher MARIA 
BERNARDA DE MESQUITA, brasileiros, casados, ele aposentado, ela do lar, residentes e domiciliados 
nesta cidade, CPF n° 253.401.31 1-49 e 587.003.401-97; pelo valor de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), 
CLÁUSULA ÚNICA- Fica vinculada na presente escritura uma NOTA PROMISSÓRIA, no valor de 
R$3.500.00 (Três mil e quinhentos reais), emitida por FRANCISCA DORNELES ROSA. com vencimento 
para o dia 10-08-00. nominal ao Sr. SEBASTIÃO CORREIA DE MESQUITA. O referido é verdade e dou 
fé. Goianésia, 17 de agosto de 2.000. 

A V -3-3.386:- Data, 17 de agosto de 2.000. Conforme RECIBO DE QUITAÇÃO, emitida pelo Sr. 
SEBASTIÃO CORREIA DE MESQUITA, nesta data foi autorizada a BAIXA de Nota Promissória, 
vinculada no R-2-3.386, ficando a mesma cancelada. O referido é verdade e dou fé. Goianésia, 17 de 
agosto de 2.000. 
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
R-4-3.386:- Data, 13 de dezembro de 2.0 1 O. Conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha, lavrada 
em 19 de novembro de 2.010, às fls. 142/144 do Livro 282 de Notas do Cartório do 1° Oficio local, dos 
bens que ficaram por falecimento de FRANCISCA DORNELES ROSA, em que foi inventariante 
MANOEL EDIVALDO DORNELES ROSA, o imóvel constante da presente matrícula, coube a 
MANOEL EDIVALDO DORNELES ROSA, brasileiro, divorciado, bancário, RG n° 1.528.351-2a 
via-SSP/GO e CPF n° 295.865.771-04, residente e domiciliado na rua Lourenço Carleto n° 218, Jardim 
Cipava, Osasco/SP, avaliado em R$32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUfNHENTOS REAIS), em sua 
totalidade. O referido é verdade e dou fé. Goianésia. 13 de dezembro de 2.010. 

R-5-3.386:- Data, 12 de fevereiro de 2.014. Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 
3 1 de janeiro de 2.014, às fls. 169/170 do Livro 323-C de Notas do Cartório do 1° Oficio local, o imóvel 
constante da presente matrícula, foi adquirido por LEVY IVO PEREIRA, coordenador de produção, 
portador da Cédula de Identidade 11° 1.258.399-SSP/GO, expedida em 18/0711988, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n° 01004444420-DETRAN/GO, expedida em 26111/2009, inscrito no CPFIMF 
sob n° 505.042.661-87, casado com APARECIDA DA PENHA PEREIRA, do lar. portadora da Cédula 
de Identidade n° 4.531.058-DGPC/GO, expedida em 20/09/2000, portadora da Carteira Nacional de 
Habilitação n° 05877421 009-DETRAN/GO, expedida em 19/09/2013, inscrita no CPFIMF sob n° 
978.996.661-04, ambos brasileiros, casados sob o regime de Comunhão Parcial de Bens na Vigência da 
Lei 651 5/77, nos termos da Certidão do Assento de Casamento lavrado no livro n° B-16, ás folhas n° 115 
no Cartório de Registro C i vi I da Comarca de Goianésia, expedida em 17/07/1992, residentes e 
domiciliados na Rua 39, n° 314, Santa Luzia, Goianésia-GO. Por compra feita a MANOEL EDIVALDO 
DORNELES ROSA, brasileiro, divorciado, bancário, portador da Cédula de Identidade no 
1.528.351-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob n° 295.865.771-04, residente e domiciliado na Rua Lourenço 
Carleto, n° 2 18, Jardim Cipava, Osasco-SP, neste ato sendo representado por seu procurador JOSÉ 
DORNELES ROSA, brasileiro, divorciado, lavrador, portador da Cédula de Identidade n°. 
1.11 0.943-SSP/GO, expedida em 14/08/1978, inscrito no CPF/MF sob n° 242.129.031-72, residente e 
domiciliado na Assentamento Maria Cícera, Zona Rural, Vila Propício-GO, por Instrumento Público de 
Procuração lavrada no Livro 670, fl s. 129/130, 3° Tabelionato de Notas de Osasco/SP, em 15/02/2014. 
Para efeito de recolhimento de ITBI foi avaliado por R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). Sem 
condições. O referido é verdade e dou fé. Goianésia, 12 de fevereiro de 2.014. 

A V -6-3.386- Data, O 1 de abril de 2.01 4. Conforme Requerimento Protocolado sob n° 80.365, às fls. 120 do 
Protocolo 01-G, nesta data a proprietária, fez DEMOLIR o imóvel constante da presente matricula, o 
seguinte:- Uma casa residencial de n° 332, com área construída de 90,20m2., tendo 09 cômodos, piso 
ladrilhado, paredes de tijolos, coberta de telhas francesas, com instalações elétrica e hidráulica. 
Providência essa que foi autorização fornecida pela Prefeitura Municipal local, conforme AL VARA de 
DEMOLIÇÃO n° 11213/2014, datado de 27 de janeiro de 2.0 14. O referido é verdade é dou fé. Goianésia, 
01 de abril de 2.014. 

R-7-3.386:- Data, 28 de julho de 2.014. Conforme CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE MÚTUO PARA OBRAS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, 
CARTA DE CRÉDITO COM RECURSOS DO SBPE, NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEffiO 
DE HABITAÇÃO - SFH COM UTILIZAÇÃO DO FGTS DO(S) COMPRADOR(ES). Por este 
instrumento particular, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei n° 
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
4.380, de 21 de agosto de 1964, alterada peJa Lei n° 5.049, de 29 de junho de 1966, as partes adiante 
mencionadas c qualificadas têm, entre si, justo e contratado a presente operação de mútuo com alienação 
fiduciária em garantia no Sistema Financeiro de Habitação - SFH, mediante cláusulas, termos e condições 
seguintes:- A- OUALIFICACÃO DAS PARTES: Al - DEVEDOR(ES> FIDUCIANTE(S): LEVY 
IVO PEREIRA, brasileiro, nascido em 19/12/1971, chefe intermediário, portador da CNH n° 
01004444420-DETRAN/GO, em 26/ 1112009 e do CPF n° 505.042.661 -87, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, e seu conjugê APARECIDA DA PENHA 
PEREIRA, brasileiro, nascida em 25/08/1972, administradora. portadora da CIIRG n° 4531 058-SSP/GO, 
em 20/09/2000 e do CPF n° 978.996.661-04, residentes e domiciliados na Rua 39 no 332, Santa Luzia, 
desta cidade. A2 - CREDORA FIDUClÁRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, doravante 
designada CEF. B - VALOR DA OPERAÇÃO, DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBJETO 
DESTECONTRA TO, VALOR DA CONSTRUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO: 81 - VALOR 
DA OPERAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: O Valor destinado ao pagamento da construção 
do imóvel residencial urbano caracterizado neste instrumento é de R$161 .531,28 (CENTO E SESSENTA 
E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E 0 10 CENTAVOS), sendo composto 
mediante a integralização das parcelas abaixo: Recursos Próprios, se houver: R$0,00; Recursos da conta 
vinculada de FGTS, se houver: R$45.358,06; Financiamento concedido pela CAIXA: R$116.173 ,22. 82 -
VALOR DA CONSTRUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO: O valor da construção será pago em 
conformidade com o disposto neste instrumento. C - VALOR DO IMÓVEL PARA FINS DE VENDA 
EM PÚBLICO LEILÃO: R$2 12.000,00 (DUZENTOS E DOZE MIL REAIS). D 
MUTUO!RESGATEIPRESTAÇÕES/DAT AS/DEMAIS VALORES/CONDIÇÕES: D 1 - Origem dos 
Recursos: SBPE; D2 - Nonna Regulamentadora: HH.200.043 - 02/07/2014 - GEMPF; 03 - Valor da 
Dívida/Financiamento: R$116.173,22; D4- Valor da Garantia Fiduciária: R$212.000,00; D5 - Sistema de 
Amortização: SAC; D6 -Prazos, em meses: 426; de contrução: 06; de carência: 00; de amortização 420; 
D7 - Taxa de Juros (%) Nomjnal 8,7873; Efetiva 9,1500; D8 - Encargo Inicial na Fase de Amortização: 
Prestação (A+J) R$1.127,31; Prêmios de Seguros: R$53,47; Taxa de Administração R$25,00; TOTAL 
R$1.205,78; 09 - Vencimento do Primeiro Encargo Mensal: 10/08/2014; DlO - Reajuste dos Encargos: 
DE ACORDO COM A CLÁUSULA ENCARGO MENSAL. Dll- Forma de Pagamento do encargo 
mensal na data da contração: Débito em Conta Corrente. E- RENDA FAMILIAR: El -Composição de 
Renda Inicial para Pagamento do Encargo Mensal: Devedor(es)/Fiduciante(s): APARECIDA DA 
PENHA PEREIRA e LEVY IVO PEREIRA, Comprovada: R$0,00 e R$6.967,08, Não Comprovada: 
R$0,00 e R$0,00. E2 - Composição de Renda para Fins de Indenização Securitária: 
Devedor(es)/Fiduciante(s): APARECIDA DA PENHA PEREIRA e LEVY IVO PEREIRA, Percentual: 
0,00 e 1 00,00. ENCARGO MENSAL A quantia mutuada será restituída pelo(s) 
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) à CAIXA, por meio de pagamento de encargos mensais e sucessivos, 
devidos a partir do mês subsequente ao da contratação, conforme constante na letra '09'. O valor das doze 
primeiras parcelas de amortização é estabelecido no ato da contratação, sendo calculado pela divisão do 
valor financiado pelo prazo de amortização contratado. A cada período de doze meses, na data de 
aniversário do contrato, o valor das parcelas de amortização da prestação é recalculado pela divisão do 
saldo devedor apurado pelo prazo remanescente. O recalculo da prestação de amortização e juros é 
realizado em função do · saldo devedor atualizado, taxa de juros, sistema de amortização e prazo 
remanescente. Os prémios de seguro são recalculados a cada período de doze meses, considerando a 
garantia atualizada pelo índice de atual izaçâo da caderneta de poupança do dia do vencimento do encargo 
mensal e o saldo devedor vigente à época do recalculo do seguro, aplicando aos referidos valores os 
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
coeficientes relativos às taxas de prémios vigentes na data de recalculo. A partir do terceiro ano de 
vigência do contrato, os valores da prestação de amortização e juros e dos prémios de seguro poderão ser 
recalculados trimestralmente, no dia correspondente ao da sua assinatura, caso venha a ocorrer o 
desequilíbrio econômico-financeiro do mesmo. O recalculo do valor do encargo mensal previsto neste 
instrumento não está vinculado ao salário ou vencimento da categoria profissional do(s) 
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), tampouco a planos de equivalência salarial. ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - Em garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento, 
bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais, o(s) 
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) aliena(m) à CAIXA, em caráter fiduciário, o imóvel objeto deste 
financiamento, ao final descrito e caracterizado, nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da 
Lei 9.514/97. A garantia fiduciária, ora contratada, abrange o imóvel identificado no final deste 
instrumento e todas as acessões, benfeitorias, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem 
acrescidas e vigorará pelo prazo necessário à reposição integral do capital fmanciado e seus respectivos 
encargos, inclusive reajuste monetário, permanecendo íntegra até que o(s) 
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) cumpra(m) integralmente todas as obrigações contratuais e legais 
vinculadas ao presente negócio. Mediante o registro deste contrato no competente Registro de Imóveis 
estará constituída a propriedade fiduciária em nome da CAIXA, efetivando-se o desdobramento da posse, 
tornando o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) possuidor(es) direto(s) e a CAIXA possuidor indireto do 
imóvel objeto da garantia fiduciária. Enquanto permanecer(em) adimplente(s) com as obrigações ora 
pactuadas, ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) fica assegurada a livre utilização, por sua conta e 
risco, do imóvel objeto deste contrato. FORO - As partes elegem o foro da sede da Seçâo Judiciária da 
Justiça Federal com jurisdição da localidade onde estiver situado o imóvel, que será o único competente 
para dirimir as dúvidas e as questões decorrentes deste contrato, renunciando, desde já, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. Os demais direitos, obrigações e condições estão expresso no 
instrumento ora registrado, cuja copia fica arquivada neste Cartório. O referido é verdade é dou fé. 
Goianésia, 28 de julho de 2.0 14. 

AV-8-3.386:- Data, 24 de fevereiro de 2.015. Conforme Requerimento Protocolado sob n° 83.615 às fls. 
175 do Protocolo 01-G, nesta data o proprietário construiu no imóvel constante da presente matricula, o 
seguinte: - Uma casa residencial n° 332, composto de: OI Suíte, 02 quartos, sala, cozinha, haU, 02 
banheiro social, lavabo, área, área de serviço, garagem, paredes de tijolos, coberta de telhas TeguJa, 
forro de laje, piso de porcelanato, com instalações elétrica e hidráulica, com 174,03m1

., de área 
construida. Pelo valor de R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS). Autorização fe ita pela 
Prefeitura Municipal local , conforme ALVARÁ de Construção n° 11322/2014 datado de 05 de março de 
2.014; Carta de HABITE-SE n° 4124/2015, datado de 28 de janeiro de 2.015; CND n° 
000582015-88888966 emitida em: 23/02/2015, valida até: 22/08/2015. O referido é verdade é dou fé. 
Goianésia, 24 de fevere iro de 2.015. 

R-9-3.386:- Data, 05 de maio de 2.015. Conforme CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMOVEL, FINANCIAMENTO COM 
GARANTIA DO IMÓVEL POR ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS A VENÇAS, datado de 04 
de outubro de 2.013. Pelo presente instrumento particular, com caráter de escritura pública, na forma do 
Artigo 53 da Lei 11.076, de 30 de dezembro de 2.004, que deu nova redação ao artigo 38 da Lei 9.514, de 
20 de novembro de 1997, do Artigo 61 e seus parágrafos da Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterada 

tft 
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pela Lei 5.049 de 29 de junho de 1966, artigo 26 do Decreto-Lei 70, de 21 de novembro de 1966, Lei 
9.514, de 20 de novembro· de 1997, c ainda, pela Resolução do Banco Central do Brasil n° 3.932, de 16 de 
dezembro de 2.010 e Lei 9.51 4/97, e ainda pelas Resoluções do CMN n°s 3706 e 3.932, as partes adiante 
qualificadas como vendedor(a,es,as) mencionado na Letra A do quatro resumo como Compradores 
doravante denominados devedor(a,es,as) mencionado na Letra B do quatro resumo e como Credor 
mencionado na Letra C do quadro resumo, tem entre si, justo e contratado este Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas normas do Sistema Financeiro da Habitação e 
garantia do imóvel por alienação fiduciária e Outras Avenças obedecidos os itens constantes do quadro 
resumo e das cláusulas e condições adiante convencionadas, que elas, reciprocamente, estipulam, 
outorgam e aceitam, a saber: A) VENDEDOR(A,ES): LEVY IVO PEREIRA, e sua mulher APARECIDA 
DA PENHA PEREIRA. casados em 17/07/1992, pelo regime da comunhão parcial de bens após a lei 
6.5 15/77, ele brasileiro, coordenador de produção, ela brasileira, do lar, portadores da CI/RG n° 1258399-
SSP/DF e 4.531.058 DGPC/GO, e inscritos no CPF os n°s 505.042.661-87 e 978.996.661-04 
respectivamente, residentes e domiciliados à Rua 33 no 241, Bairro Carrilho, em Goianésia!GO. B) 
COMPRADOR(A,ES), DEVEDOR(A,ES), FIDUCJANTE(S): OZANIR JACINTO DA LIMA e sua 
mulher IZENITA GREGORIA BARBOSA, casados em 16/04/2004, pelo regime de separação bens, de 
acordo com o art. 1.64 1 do inciso I da Lei 10.406 de 1 O/O 112002, ele brasileiro, consultor de vendas, ela 
brasileira, do lar, portadores da CifRO n°s 2.256. 729 - SSP/GO, e 1.841.784 - DOPC/00, e inscritos no 
CPF os n°s 383.264.421-00 e 929.775.371-04, respectivamente, residentes e domiciliados na à Rua 20 n° 
25 1, Bairro Santa Luzia, ~m Goianésia/00. C) CREDOR FIDUCIÁRIO: HSBC BANK BRASIL S/A 
BANCO MULTIPLO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 0° 01.701.201/0001-89 com 
sede em Curitiba!PR. CLÁUSULA ADITIVA: INTERVENIENTE, DORA V ANTE SIMPLESMENTE 
DENOMINADO- INTERVENIENTE(S) QUITANTE(S): como credor (a, es, as) relacionado (a, s, as) ao 
ônus pendente sobre o(s) imóvel (is) financiado (s), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF, Instituição 
Financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministerio da Fazenda, criada pelo decreto-Lei n° 
759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n° 1259, de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na 
data do presente instrumento, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra. 4, Lotes 3/4, em Brasília!DF, 
CNPJ/MF n° 00.360.305/0001-04. O COMPRADOR(A,ES), DEVEDOR(A,ES), FIDUClANTE(S), 
adquiriu o imóvel constante da presente matricula. Pelo valor de R$347.000,00 (TREZENTOS E 
QUARENTA E SETE MIL REAIS). CONDIÇÕES:- FINANCIAMENTO COM GARANTIA DO 
IMOVEL POR ALIENCÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS A VENÇAS devidamente registrado no 
R-10-3.386. fl s. 01 do Livro 02 deste CRI. O referido é verdade é dou fé. Ooianésia, 05 de maio de 2.015. 

R-10-3.386:- Data, 05 de maio de 2.015. Conforme CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMOVEL, FINANCIAMENTO COM 
GARANTIA DO IMÓVEL POR ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS A VENÇAS, datado de 04 
de outubro de 2.013. Pelo presente instrumento particular, com caráter de escritura pública, na forma do 
Artigo 53 da Lei 11.076, de 30 de dezembro de 2.004, que deu nova redação ao artigo 38 da Lei 9.5 14, de 
20 de novembro de 1997, .do Artigo 6 1 e seus parágrafos da Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterada 
pela Lei 5.049 de 29 de junho de 1966, artigo 26 do Decreto-Lei 70, de 21 de novembro de 1966, Lei 
9.5 14, de 20 de novembro de 1997, e ainda, pela Resolução do Banco Central do Brasil n° 3.932, de 16 de 
dezembro de 2.010 e Lei 9.514/97, c ainda pelas Resoluções do CMN n°s 3706 e 3.932, as partes adiante 
qualificadas como vendedor(a,es,as) mencionado na Letra A do quatro resumo como Compradores 
doravante denominados devedor(a,es,as) mencionado na Letra B do quatro resumo e como Credor 
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mencionado na Letra C do quadro resumo, tem entre si, justo e contratado este Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas normas do Sistema Financeiro da Habitação e 
garantia do imóvel por alienação fiduciária e Outras Avenças obedecidos os itens constantes do quadro 
resumo e das cláusulas e condições adiante convencionadas, que elas, reciprocamente, estipulam, 
outorgam e aceitam, a saber: A) VENDEDOR(A,ES): LEVY IVO PEREIRA, e sua mulher APARECIDA 
DA PENHA PEREIRA, casados em 17/07/1 992, pelo regime da comunhão parcial de bens após a lei 
6.515/77, ele brasileiro, coordenador de produção, ela brasileira, do lar, portadores da CI/RG no 1258399 -
SSP/DF e 4.531.058 DGPC/GO, e inscritos no CPF os n°s 505.042.661 -87 e 978.996.66 1-04 
respectivamente, residentes e domiciliados à Rua 33 n° 241, Bairro Carrilho, em Goianésia/GO. B) 
COMPRADOR(A,ES), D.EVEDOR(A,ES), FIDUCIANTE(S): OZANIR J ACINTO DA LIMA e sua 
mulher IZENIT A GREGORIA BARBOSA, casados em 16/04/2004, pelo regime de separação bens, de 
acordo com o art. 1.641 do inciso I da Lei 10.406 de 10/01/2002, ele brasileiro, consultor de vendas, ela 
brasileira, do lar, portadores da CIIRG n°s 2.256.729- SSP/GO, e 1.841.784 - DGPC/GO, e inscritos no 
CPF os n°s 383.264.421-00 e 929.775.371-04, respectivamente, residentes e domiciliados na à Rua 20 n° 
251, Bairro Santa Luzia, em Goianésia/GO. C) CREDOR FIDUCIÁRIO: HSBC BANK BRASIL S/A
BANCO MULTIPLO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 01.70 1.201/0001-89 com 
sede em Curitiba/PR. CLÁUSULA ADITIVA: INTERVENIENTE, DORA V ANTE SIMPLESMENTE 
DENOMINADO -INTERVENIENTE(S) QUITANTE(S): como credor (a, es, as) relacionado (a, s, as) ao 
ônus pendente sobre o(s) imóvel (is) financiado (s), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF, Instituição 
Financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministerio da Fazenda, criada pelo decreto-Lei no 
759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n° 1259, de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na 
data do presente instrumento, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra. 4, Lotes 3/4, em Brasília/DF, 
CNPJ!MF n° 00.360.305/0001-04. O) IMOVEL: constante da presente matricula. Inscrição 
1.6.00137.0052.1-18020. Havido conforme Registro sob o n° R-5-3-386 do Livro 02 de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Goianésia/GO. E) DADOS DA OPERAÇÃO: 01. Valor da Compra e Venda, em 
R$347.000,00; 02. Parcela com recursos próprios do comprador, em R$97.000,00; 03. Parcela com 
Recursos do FGTS, em R$0,00; 04. Valor do Financiamento, em R$250.000,00; a) Valor das Custas 
Financiado, em R$0,00; OS. Valor da Dívida Confessada, em R$250.000,00; 6. Prazos para pagamento 
inicial, em meses: 360; 07. Taxa de Juros: a) nominal, percentual ao ano 8,9257, b) efetiva, percentual ao 
ano 9,3001; 08. Dados da Primeira Prestação: a) Data de Vencimento: 28/05/2015, b) Valor da primeira 
prestação, em R$2.553,97; 09. Valor base para as demais prestações, em R$2.553,97; 10. Valor do seguro 
de danos fisicos , no imóvel, em R$38,56; 11. Valor do Seguro de Morte e Invalidez permanente, em 
R$81 ,35; 12. Valor da Tarifa de Serviços de Administração (TSA), em R$25,00; 13, Valor da razão de 
decréscimo, em R$2,17; 14. Valor total do encargo mensal, em R$2.818,56; 15. Periodicidade de reajuste 
da prestação: Mensal ; 16. Composição de Renda para fins de indenização de seguros: Nome: OZANIR 
JACINTO DE LIMA, Perc.: 100,00; 17. Valor do Imóvel para fins de Leilão Publico, em R$378.000,00; 
18. Custo Efetivo Total (CET): a) nominal, percentual ao ano: 10,28; b) efetiva, percentual ao mês 0,81; 
19. Custo Efetivo do Seguro Habitacional (CESH), em percentual: 4,59. C láusulas Adicionais: 1. Foram 
apresentadas em nome do(s) vendedor(es) e permanecem arquivadas em poder do Credor Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT) expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho(TST) cujo teor é 
de çonhecimento das partes. li. Declara(m) o(s) devedor(es) para beneficiar-se da redução de 50% dos 
emolumentos devidos ser sim sua primeira aquisição imobiliária financiada nos termos do art. 290 da Lei 
n° 6015/73. Cláusula Aditiva: Comparece neste instrumento na condição de credor do (s) VENDEDOR 
(ES)/DEVEDOR (ES), a CAlXA ECONOMJCA FEDERAL - CEF, Instituição Financeira sob a forma de 
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empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei no 759, de 12.08.1969, 
alterado pelo Decreto-Lei n° 1259, de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data do presente 
instrumento, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4 em Brasília-DF, CNPJ/MF no 
00.360.305/0001-04, Superintendência Regional Norte de Goiás, neste ato representada por seu (a) 
bastante procurador (es) ao final devidamente identificados e qualificados conforme instrumento público 
de procuração lavrado em 04/07/2011, no livro 2886, às fis. 024/025 no 2° Tabelionato de Notas e 
Protestos de BrasílialDF e substabelecimento de procuração lavrado em 22/01/201 5, no livro 00079 5, fis. 
0 12/014, no 4° Tabelião de Notas de GoiânialGO, designado simplesmente como INTERVENIENTE 
QUITANTE, para declarar que recebe nesta ato a importância de R$ 118.684,35 (cento e dezoito mil 
seiscentos e oitenta c quatro reais e trinta e cinco centavos), destinado a liquidação da dívida de 
responsabilidade do(s) VENDEDOR(ES), perante o INTERVENIENTE QUITANTE. Em razão do 
pagamento ora efetuado, o INTERVENIENTE QUJTANTE dá plena e irrevogável quitação ao(s) 
VENDEDOR (ES)/DEVEDOR (ES), autorizando o Registro de Imóveis do I o Oficio de Goianésia/GO, a 
proceder ao cancelamento do registro R-7 na matrícula 3.386, bem como das eventuais averbações a ele 
relativas, decorrentes da alienação fiduciária instituída em garantia. Parágrafo único. Esta cláusula é a 
única aplicável ao INTERVENIENTE QUlT ANTE, ficando sem efeito qualquer outra disposição deste 
instrumento que gere a estes direitos ou obrigações. O valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), mencionado no item 04 do Quadro Rcswno, será destinado: a) R$ 118.684,35 (cento e dezoito mil, 
seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) é utilizado para pagamento do saldo junto a 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF. b) R$ 131 .3 15,65 (cento e trinta e um mil , trezentos e quinze 
reais e sessenta e cinco centavos) a ser pago ao Vendedor quando da entrega deste contrato devidamente 
registrado no Oficio Imobiliário Competente. DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA: Em 
garantia do pagamento da divida decorrente do financiamento celebrado de acordo com das nom1as do 
SFH, ditadas pela Lei 4.380/64, e peJa possibi lidade dos financiamentos habitacionais enquadrados no 
SFH terem como garantia a alienação fiduciária, bem como ao fiel cumprimento de todas as obrigações, 
contratuais ou legais, o devedor(a,es,as) aliena ao Credor, em caráter fiduciário, o imóvel objeto do 
financiamento, identificado na Letra D do quadro Resumo, nos termos e para os efeitos do Art. 22 a 29 da 
Lei 9.514 de 1997. A garantia fiduciária ora contratada abrange o imóvel identificado no quadro resumo e 
todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidas e vigorará pelo 
prazo necessário a reposição integral do capital financiado e seus respectivos encargos, inclusive reajuste 
monetário, que permanecerá integra ate que o devedor(a,es,as) cumpra integralmente todas as demais 
obrigações contratuais e legais vinculadas ao presente negócio. Por força deste contrato o Devedor(a,es,as) 
cede e transfere ao Credor, a propriedade fiduciária e a posse indireta, reservando-se a posse direta na 
forma da lei, e obriga-se, por si e por seus sucessores, a fazer esta alienação fi.duciária sempre boa, firme e 
valiosa, e a responder pela evicção, tudo na forma da lei. DO FORO: Para reger as demandas que 
porventura surgirem, decorrentes deste contrato, as partes elegem o foro de Curitiba-Paraná ou o da 
situação do imóvel, a livre escolha do Credor, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. Os demais direitos, obrigações e condições estão expresso no instrumento ora registrado, 
constam no contrato original. O referido é verdade é dou fé. Goianésia, 05 de maio de 2.015. 

AV-11-3.386:-Data, 21 de maio de 2.018. Conforme 1563 Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 
07-10-2016, na Matricula n° 45.382, informando a Cisão Parcial do Patrimônio Liquido do HSBC Bank 
Brasil S/A - Banco Múltiplo S/A - as operações do banco múltiplo foram transferidas para o Banco 
Bradesco S/A. O HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo S/A, e que o contrato n° 1772145, foi 
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transferido do HSBC Brasil para o BANCO BRADESCO SI A, sendo que esta operação recebeu a seguinte 
numeração de contrato no Banco Bradcsco S/A n° 0853931. O referido é verdade e dou fé. Goianésia, 2 1 
de maio de 2.0 18. 

AV-12-3.386: -Data, 31 de janeiro de 2.019. Conforme ütic io datado de 19 de novembro de 20 18. 
Goiânia/GO. protocolado sob n° 99.527 em 28 de janeiro de 2019, a propriedade do imóvel constante da 
presente matricula. tica consolidado em nome da credora fiduciária BANCO BRADESCO S/A, inscrita 
no CNPJ/MF 11° 60.746.948/0001-12. por não ter sido, nos tetmos do parágrafo 7(1 do art. 26 da Lei 
9.514/1997. em prazo hábil, pt1rgada a mora pelo devedor fiducianle. para efeito de recolhimento de ITBI 
avaliado por R$378.000,00 (trezentos e set~nta e oito mil reais). Foi pago o ITBI, conforme noticia o 
DUAM: 1384743, datado de 07/ 12/2018. O referido é verdade c dou fé. Goianésia, 31 de janeiro de 2.0 19. 
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Taxa Judiciária: R$ 13,13 
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Total: R$102,33 

O referido é verdade e dou fé . 

Goianésia , 3 1 de janeiro de 2019 . 
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