
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~ 

E lADO DE GOIÁ .. COMARCA DE OOIÂ ' IA 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 48 CIRCUN CRI CÃO 
Rua 7'1 esquina com a rua 14. Qd.C-16, Lt. l2/15, o048. 4° andar, 
(d. QS Tower Oflice, Jardim Goiás, CEP 74810-180. Goiônia-GO. 

Tel.: (62) 3995- 0444 E-moi!: atc:ndimento@l4regislro.com.br 

CERTIDAO 

ESTADO DE GOIÁS t OOM.ARO..! DE GOI.ANI.A 

CARTÓRIO DE REGISTRO ot IMÓVEIS DA 4.a ZONA 

21.488 
UVRO 2 - REGISTRO GERAL - FOLHAS N.o 

001 
M11tdcula Goiânla, .. _22. de j:_mhn..J.\{L.l ... 9!3.<;..A.-___ _ _ 

I11i6VEL: Lote de terras de no 24, rua 04, u..'1idadc 101, loteomento PAR~ AT"rlE

lTEU', nesta Capital, com áxea de 230,ocm2, medindo 11,50ro de fronte r,ela R-4-: 
11,50m de fundo, co!!l ~23; 20,00rn p91o 1ad.o di-rei to, com ~26,28 ; 20, 
lado esquerdo, com L-22. PilOPIE'I'..{ni-'l: ENCOL S/A - EiTOEi-ili.A~nA COTERCIC E _ 
TRIA sociedade de eng~nharia comercial e indu strial, com sede e asÍli, -DF' 
no SIA, Trécho 1, lote 1741, inscrita no CGCft-~ nQ 01.556.1~1/1 / 43. T 

-F-~r-or 
-~CiUISF.PIVO : R-5-14.167 deste CartÓrio. Dou Fé. O Oficial subst • 

R-1-21.488-Coiânie, 22 de jurL~o de 1.982. Por contrato ref erido no R- 1- 21.323 
a propietâ:ria. acima Q.Ua ific ~;: vendeu o imÓVel acima descrito e caracteriza-
do à COOPERATIVA lLI\.:BIT~\ N L :D S SERVIDORES Pí.rnLICOS DO ESTADO DE GOIÁS LTDA 
cuja qualificação e va or s constantes do R-1- 21 . 323, deste Cart ório. 
DOü Fé. e Of1Ciãl subg tg 

R-2-21.488-Goiânia, 22 de junho de 1,982. Por contrato referido no R-1-21. 323 
~ propietária ac~~a ~ualificada hipotecou o im ' e 
zado à APEGO-ASSOCIAÇÃO DE FOUP,\lfÇA :S 'El~íPRESI1ll1~ 

valor da hipoteca, Interveniente e demais condi .o-. · São 
21.323, deste CartÓrio. Dou Fé. O Oficial subst 

Av-3-21,488-Goiâniat 22 de 
·21.323, a credora A'f.JSgo-Aa 
·qualificada, C2Uciona nes 
passou a ser titular. As 
Dou Fé. O Oficial subst~ 

junho e 1.9&2. Cenforme 'contrato refer:l.do no R-1-
ão de Poupança e fuprest:imo de Goiás, acima 1 

to, e . favor do BNH, os direitos credi t Órios que 
is c áusu1as e condiçoes constam do contratQ. 

Que @.,nome correto da propriet ria acima. é COOPERATIVA RABITAC:ON.AL DOS srnVI
DORES PtJin.ICOS CIVIS NO ESTADO DE GOIÀS LD.UT.ADA. 

Av-4-21.488-Goii.rlia, 02 de fevereiro de 1.984. Foi construido no lote acima. '' 
descrito e caracterizado uma casa residencial tipo El-2QTA, no Conjunto Resi----

v~dé verso ••• 
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dencial Parque Atheneu, com a área construida de 37,94m2, contendo: sala, 02 ' 
quartos, ozinha anheiro e área de serviço, ~o valor venal de Cr$735.lOO,OOJ 

o datado de 01.12.83, revestido de todas as formalida~es ' 
este CartÓrio. VideAv-15-14.167 neste Cartório, referente' 
construção do conjunto r esidencial. Dou Fé. O Oficial 

Av.5-21.48B-uoiânia, 18 de @2XÇO de 1.985. Certifico, confo~e Oficio, ~ta
d.o 27 .10·.82 e anexo Ata Acsombléi::~. Th...-trnordinária, realizada e:n 14.09.82 dc-
vida.":lento assina.da ]?elo UIITBANC · . :momLÚRIO S/ A. Cent~, Sendo que 
case d. S'J.cesnor da credora retro • " AS' OCII~ç4o DE l?OUPAUÇ.\ E FJ.~sTir~os ' 
DO ESTA.'DO DE OOIÁS, j~ qualif'i c tud{i conforme documento arquivado neste)' 
CartÓrio . Dou Fé. O Sub-Oficial. 

R-6-21.488. Goiânia, 18 do março de 1...,85 . Contrato de Compra e Venda, Finan
cairnonto a Asmmção de dÍvida., passado n~ota Capital em 30. 10. 84, cssinaà:o ' 
pelas partes o com duas · tastemunhas, a proprietária retro q_us.lificada, ven
deu o imóvel dcccri t o o caracterizado ào Sr. H!!TI.IO :BRITO DE OLIVEIRA,.I1'unc. t 

Público, portador C.I nG 149.836 SSP/00 c sua. mulher ROSAI..l'~ · !J.JVES D3 or.I 
V'EIR.",, eo lar, por a.d ·a a. C. I ng 301.537/SSP-00, in~cri tos no CI"Fft·!F sob o 
nQ 087.557·521~87 asilc.ros, casados, re~dentes e domiciliados nasta Ca-
pi tal. ?elo valor c;;-5:?::9=, 5~ ~Valentes a 1<162,05047: 1JPC • 3. Dou 
FÓ. O Sub-Ü:fi ci r -,;:;~ 

Av. 7- 21.488-Goiª.l'lia., 18 de m~o de:l ~.985. Conformo contrato referido no IL6 
21.488. o· Outorgar! to co:nprad?r acima qualiCicado, em pagamento do preço ajus
tado parq. Compra e Verxle, AS51Ji.l.FJ ~.'~parte da divida dO. outor{;ellto vo.nci.~c!ora, 1 

COOPERATIVA l:L\:BITACIOtTAL DE SERVIDORES 'P.lÍBL~CIVIS HO EST:dcCJOti:S j,'F-,\. corn se
de . ncslia. Ca.pi tal, nutorizad3. El. .f\mcionar pelo am E:ob o n2' ,\.sao, insc;i ta no;., 
CGC/UF nw OO. oo8..659/ 0009- 59, perante o G.redor 'mTIBANCO CRÉDIT'J I1·10D:U.I.ÚUO y 

S/A- Centro, com sede a rua. Ca.ritjos nll 166, Centl·ô-De:}.o Horizonte-?>!G, inscri
ta1:!l0 CGCjJ.tF de ng 17. 557 .380/00Ql-64, correspondente ao saldo devedor ~elat,i 

vo ao ireÓvol vendido ' na impo~tan9ia de crs~+5.991 .494,70-e~uivalentes ~ / 1 

1.2~6,48o03 tJ!lC 1 s . O Creclor dcclãra exprcsamentc que aooi ta. a presente A.ssuh
,ga.o de d..Í'vide. efetiva, rcconh~cendo Q outorgado cem sou r.ovo devedol'. Face 'I 

cont . r1s.002 ••. 
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Mstrlr.ul:~ Go!arua •. s.f __ ~__.i~!?-.ª--~ .. 1 .•. 9..ª~-------------·--

( Continu.u.ç ã.o ••• ) 

Assu."lço.o efetiva na Cláusula. zmterior o Credor de. à Outorga...,rto de DÍvida, na 
impo:bt ' â.ncia. ,_-_ , de Cr$--15.402.595,59 equivalentes a. il..162,05047 lJPC'S. Decla
ro- t ,. o outorg<l.d.c terem r coonhecimer.to do Contrato d.c Rapasse cons te.ii:.tê ' 
da Cla a b . m9· do di to r opa.ssa pela primeira e ospoci.W. da outorgante ~ 

mPv"el retro e ca.ractori~a.d.o~ As demais Cláusula~ e Condi , :-"
~'-I.L.I~to arquivado neste CartÓr io. Dou fé-! O aib- / 

R-8-21.488-Goiânia, 18 de março de 1.985. Por Uontrato referido no ft-6-21.488 
O Outorfantc cooprador retro qualifica.do, paea.rá a d.ÍVid~ ora oonfessad.a no 
prazo do 360 rneao, em prost~Ões rn~sais e consecuti vas dê Cr$-102.349,32 ca! 
oulad.as, se{;Ul1d.o o Plano dà Equiva.lencia Salarial o em conformidade com o Sis 
tema Mis±o d.e Jl'!lortização com prestaçÕes n.en.:i..s Croscent&- nc, de que tratai 
a. RC nO 01/84 d.o :Banco lfa.ciona.l da. Ha.bi tação, à tay..e. nomina: de ju.ros de 6, o(o 

. a. a., corespondente -à taxa efetiva do 6,168 % a.a.,. vence L rimeire .:·· 1 

prestação em 20.10.84 •. As demais 9áusu1as c Co11.CliçÕes são · ' 
contrato arouivudo neste Cartório. :Hou Fé. O Sub- ficial - o 

o Crêdor e 
favor do s -
Sub-Ofici 

18 de março de 1.985. Conforme o contra o no R-6.21.488• 
1f1cando a caução do Crédito hipotGcário conõt itUida e~ 

tém o cravru:Jo do BliH constante da. Av.3-21.488 . JJou DÓ. O 

Av-10-21.488-G -iânia, l7 de outubro de~1.986. Ce 
to constante do Av-10-21. 323, que o Agente Financ 
ao BNH seus Direitos Creditórios cujas demais c1á 
coonstantes do Av-10-21.323. Dou Fé. O Sub-Ofici 

vide verso ••• 
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Av-11-21.488-Goiânia, 12 de maio de 2006. Certifico conforme Termo de Liberação àe 
Hipoteca, datádo de 26. 11.2002~ passado na cidade de São Paulo-SP, devidamente 
assinado, e em anexo Ata da assemblé. era! Extraordinária realizada em 17 07.87, que a 
credora retro UNIBANCO CREDITO BILIARIO S/A- CENTRO , toi incorporada 
pela UNIBANCO CREDITO IMOBILI · tudo confv1.11e documento arquivado 
nesta circ.unscrição.Dou F<' O oficial subs -1 

-•••-•---------------------------------w•--•5•-·-- - --------- ••••••••---------------~-----------------·----• . 
Av-l2-21.488-Goi.1;lia, 12 de maio ~e 2006. C'e fico, conforme Termo de Liberação de 
Hipoteca. datado ne :.6.11.2002, passado na cidade de São Paulo-SP, devidamente 
assinado, · e em anexo Ata da E, realizada em 29.09.89, que a credora. acima 
UNIBANCO CREDITO IMOBIL S/ A, foi incorporada pelo UNIBANCO- UNIÃO 
DE BANCOS BRASILEIROS conforme documento arquivado nesta 
ci~cunsrrição . Dou Fé. O Oficial Sub l 

. . . 
Av-13-21.488-Goiânia, 12 de maio de 2006. C rtitico, conforme Termo de Liberar.ão de 
Hipoteca, datad.o de 2.0.11.2002, passado na cidade de São Paulo-SP, e~pcdido pelo 
l !nibanco - União de Bancos Brasileiros s/a, devidamente assin~do, Hipoteca retro 
constante do R-2- Av-7eR-8-21 4~~. tica devidamente cancebda e sem n 1hum efeito; 
tudo conforme documelJto arquivado nesta serventi.t. Do:t fé. O Ofnial <;t 

Av-14-21.488-Goiânia, 12 de maio de 2006. Certifico, conforme ficio 
497.Cl/0 ~. ;<tssado na cidade de São Paulo, .aos 7_0.06.200 1, expedido pela Caixa Bco:·.')mica. 
Federal, -devidamente êlssinado, que a ção retro constante da Av-3,Av-9éAv-10-2 l.488, 
fir. i devidan.1ente. canr"lada e sem ne1 1 efi ·to; tudo conforme. doctimento arquivado 
nesta serventia. Dou fé. O Oficial subst!f:.f1t?~~a:=::=2......--,,......o::::: 

I 
----------------------------------------- .-------------- -----------------------------------------~ ---------

Av-15-21.488-Goiânia, 20 de dezem o de 2.01 . Certifico. ",onfonne requerimento datado de 
13.12.20 11, revestido de todas as ai idades legaís e em anexo Carteira de Identidade 
(fotocopia); protocol~do sob o n° 180. 3 e .12.':Wll, par~. constar o nome correto da 
proprietária retro ROSA LIA BRlTO ; tudo conforme documentos arquivados 
nesta serventia. Dou fé. O Oficial Subs 

( contmua na ficha 03) 
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L--------' 22 de junho de 1982 
Matrrcula Goiânia, 

v-16-21.488-Goi~ ·a, 20 de dezembro de 2.011. Certifico, conforme requerimento datado de 
13.12.2011, revesr e todas as formalidades legais e em anexo Carteira de Identidade 
(fotocopia), protocolad ob o n° 180.134 em 13.12.2011, para constar o número correto da 

arteira de Identidade pn ria retro ROSA LIA BRITO DE OLIVEIRA, portadora da 
I. RG.301637-786 P-00 tudo conforme documentos arquivados nesta serventia 

-17-21.488-Goiânia, O de deze bro de 2.011. Por Escritura Pública de Compra e Venda, 
atada de 06.09.2011, lavrada ás fls.182/184 do livro n° 01147-N nas notas do 5° Tabelião 
esta cidade, protocolada sob o n° 180.134 em 13.12.2011, os proprietários retro qualificados, 
' LIO BRITO DE OLIVEIRA, portador da CI. RG.149.836/SSP-GO e inscrito no 

PF.087.557.52l-87 e sua esposa ROSA LIA BRlTO DE OLIVEIRA, portadora da CI. 
0.301637-7866135/SESP-GO e inscrita no CPF.764.410.831-91, venderam o imóvel retro 
t:sc.rito e caracterizado a ROBERTO MOREIRA DE MELO FILiiO, brasileiro, solteiro, 

'or e capaz, estudante, portador da CI. RG.543479 SP-00 e inscrito no 
PF.751.336.871-68, residente e domiciliado nesta Capital; p valor de R$28.000,00. 
onsta da escritura a apresentação ao tabelião das certidões neg de quitação exigidas 
ela legislação. Foi anexado a escritura o comprovante de pagam o d , conforme laudo 
e avaliação n° 458.4897-3 datado de 06.10.2011. Dou fé. O O .fiei S sf. 

------------------------------------------------------------------------------- - -C:--------- ------------------
Av-18-21.488 em 17.12.2015 Protocolo n.221.535 em I I. .2015. C ASTRO NA 
PREFEITURA. Conforme instrumento particular a seguir registrado (R-19 1.488), o imóvel 
desta matrícula está cadastrado na Prefeitura de Goiãnla-GO sob o D· 37.026.0151.000-8. 
Emolumentos: R$ 20,17. Goiânia-GO, 17 de dezembro de 2015 

Willian José CardoS(, 
----------------------------------------------------~~--------------------------
R-19-21.488 em 17.12.2015 Protocolo n.221.535 em 11.12.2015. COMPRA , VENDA. Pelo 
11instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda c compra e 
constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças" n. 000782348-7, datado de 
23.11.2015, em São Paulo-SP, o proprietário (R-17), vendeu o imóvel desta matrícula a 
ESTEFANNY DE MELO SANTOS, brasileira, solteira, empresaria, RG n. 5397688 
SPTC-00, CPF n.033.218.931-77, residente e domiciliada na rua 2071 unidade Í07 S/n 

) ' l 

Parque Atheneu, Goiânia - GO. O preço da venda foi de R$ 216.Q.OO,OO, pagos da seguinte 
., 

(continua no verso ... ) 
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forma: R$ 43.200,00 valor da entrada; e R$ 172.800,00 valor do financiamento, garantidos 
pela alienação fiduciária a seguir registrada (R-20-21.488). As demais condições constam no 
referido instrumento. Foram apresentadas as certidões fiscais e comprovante de pagamento do 
ISTI. Tudo conforme documentos arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: 
R$69~tução do art. 290 da Lei n. 6.015173). Goiânia-GO, 17 de dezembro de 

2015. ~ WillianJoséCarrloSt 
' Escf!WR\e SUbstitutO 

----------- ---- -~.... ----------------------------------------------
R-20-21.488 em 17.12.2015 Protocolo n.221.535 em 11.12.2015. ALIENACÃO 
FIDUCIÁRIA. Pelo instrumento particular citado no registro antecedente, a proprietária 
(R-19) alienou em caráter fiduciário ao BANCO BRADESCO S.A, instituição financeira, 
CNPJ n. 60.746.948/0001-12, com sede em Osasco-SP, para garantia do fmanciamento 
concedido e demais obrigações assumidas no valor total financiado: R$ 172.800,00. Prazo 
reembol!\o: 360 meses. Sistema de Amortização: SAC. Taxa anual de juros: nominal J 0,48%, 
efetiva 11 ,00%; valor do imóvel dado em garantia para efeito de leilão público R$ 216.000,00. 
As demais cláusulas e condições con.stam do instrumento arquivado digitalmente nesta 
serventia. Emolumentos: R$ 433,58 (após do art. 290 da Lei n. 6.015/73). 
Goiânia-00, 17 de dezembro de 2015. ill' Jose' CardOSL W 10n . 

' Esa'tVenle SU'ostí\1110 

----·------------------------------------·-------
Av-21-21.488, em 6.5.2019. Protocolo n. 253.311, em 30.4.2019. CONSOLIDAÇÃO 
Confonne requerimento datado de 15.4.2019, do credor fiduciário (R-20), nos termos do art 
26, §7°, da Lei Federal n. 9.514/97, e tendo em vista o decurso do prazo das notificações 
devedora fiduciante (R-19), sem a purgação da morà, procede-se à esta averbação para const 
a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta matricula em nome do credor BANC 
BRADESCO S.A, qualificado no R-20. Apresentado o comprovante de pagamento do IS 
recolhido sobre a base de cálculo de R$ 273.915,29. Tudo conforme documentos arquivado 
digitalmente nesta serventia. Emolumentos: R$ 602,91. Taxa Judiciária: RS 14,50 

Goiânia-GO, 6 de maio de~ !I;? { Wil/ian José Car~oso 
éf "+< reiJente Substituto 

----------------------------------------IRRBEGGiai'Ss:fTRRioõ'êo~E1iiMilf.iiEf:rnn'i~i'(flLJA1~D'Cj~4 
Selo Eletrônico: 0194190322103910640 102 CERTIDÃO 
Consulte em: http://extrajudicial.1jgo.jus.br CERTIFICO E DOU FÉ, que a presente cópia é 

eprodução autêntica da matricula no 21488, nos tennos do 
.19, § 1 o da Lei 6015 de 1973, e está conforme o 

riginal. 
Goiãnia/GO, 10 de maio de 2019. 

res 


