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H!.OVEL: lote n!! 06, da quadra 4?-A, à Rua 9-A, esquina d~ Rue: '7.7-A, zona re
sid.~al, no SETOR AffiOPOÂTO, nesta capital, c:om .área de 43?, 50n2. 

1 
sendo ' 

lO, OOn de frente ~ela Rua 9-A; 15, ODn de fundo, dividindo oom o lote n!! 03 ; 

?,O'ml de chanfrado; . 30,00n pelo lado direita·, dividindo rom os lotes n!!s, 04 
e 05; e, 25, OD-n pelo .1edo , esquerdo, côm a ' Rua <!7-A. PRCFAIETI\RIOS: ·JOSE QJS
TA VALE, professor, Plg n!! 19238? e CPF n!! 002738801-8? e s/m. !v'ARIA NAZAR~ ' 

CARDOSO VALLE, do lar, TE nQ ;:-99801 brasileiros, residentes e domiciliaaos • 
n/~pitcl, , oonforme transc~çro n!! 3:?,123 da 32 Zona. /\. Of'. ~- 7 

R-1-83;3; Gqiânia, O? de ~ez91\bro de 19?? • . , Por esc. púb. de ' 08.11. ??, , L~ o\! 

535, fls. 15:), do. 2!! Of. de notes d/c~pital, os proprietários supra qyeliri ~ 
dos vender<fJTl só sr. ADEBPJ.I.IR QDMrNGOS BOF.\GES:,. br<;isileim, fazendeiro, Rg n!! 

731;::.97 e C~F nQ 166143131-34, c/c EURIPEDES DA SILVEIRA BORGES• residente e 

domiq~~~ à Rya 55, n~ 275, Ce"'ltrq, pelo preço !=~e ~1250~0001 -DO. 
A Of.t::JGT · 

.. " ( . 

R-2-8373: ·Goiânia, 22 de jrmho de 1978~ . ;por esc •. _pJb • . de ' ]..q.5.7t 
L2 n2 647, · :f-ls·. lll/2v_ do 4º . Of'. de notas d/ca:pitai, os adq_uire! 
tes ·do -R-1-837 3 venderam ao s -r. JOÃO DONZELLI 1 brasileiro, des
quitadó~ c'om.erciante ·, · ~ 55773e ·e CPF 002866641-00, residente e 
domiciliado ri/ca:pi tal, à Ru.a 7 4 nQ 414, Centro, :pelo pre~ de 
Cr$.390.000,00, o im.Óvel .·objeto · d~ matrÍc'!lla acima. A 0~~\7=-.J----1 

'9 # L 0:: • 0 Q 
R-3-8373:Goiânia, 07 de Janeiro de ~.980.Por Esc. Pub. de 03.~2.1979, L-.n · 
688, fls. 27/?Bvº do cartÓrio do. 4º Oficio de Notas desta Capital, _o ~ropri~ 
tário supra qualifica~o, ve~deu ao Sr. GABRIE~ DE SOUZA LIMA, braslle1ro, c~ . 
sado, cjc NADIA HENRIQUE DE SOUZA LH1A, médico, C I. ne • 102 · 335-2 ê . Via-Gp e ·. ' 
CPF. nR. 060.955.001-25, residente e domiciliado à Rua 70 nR. 560, Apte 304, ~ 

, ~ l . 
Ed. La Palma, centro, nesta Capital., o imovel objeto da matr~cu a ac~ma . P!:, 

p lo preço de CR$ .530.ooo,oo.A O.f~cial. V · ---....._ 
?.-4-8.313. Goiânia, lO õ.e noVembro de L98l. Por :Escr. PÚbl. de cjv, lavrada' 
no L9. ne.629, flG. 06/08, ' em data de 22/10/81; no CartÓrio do 2º OfÍcio de ' 

1-Yotas, d/Capi tal, os Adquirentes constantes e qualificados no 
1
3.-3, supra, - ' 

ela pol•tadol'o. da CI. n~. 940.:378-SSP-Go.~ "VillJD.E.R.tU-i" ao Sr. AD_W'SIHF.D ROB!!:R'iO 

i.--:T:BBL"'D, brasileiro, co!IlGrciante, casado c/D(j. Suel;:t Soares Ribeiro, resiclen- • 

-continua no verso-
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• • • te · e domiciliado n/CaDi tal, à Rua 63, n2 .43-Centro, 1Yl..l3cri to no CPF/r.'iF: 
sob o n 2 • 060.0~. 971-1.1-9, o IoÓvel objeto da r.latrícu~a retro, por. C:$1.8oO.OOO 
00, don qu..us):itn.loo· •. ooo ,oo; .encontram-.se rspreséntados po:r 02 (Duas )l:rotas ' 
promissÓ-<'ias de C!$550.000 2 00, cá~ uma, vertciveis a artir 'da 26 12/81 (a lu) 
e em 26/0l/82, à se@llld.a( 2~); A Oficial :q.._-J...----.. 

Av-~8. 373:Goiânia, 25 de l'1aio d~ 1.982.Certi.fico e dou .fé que .f.icam cancela-· 
das e sem qual.qy.er efeito. J~~dico as no.ta~ promi.ss?rias, constantes do R-4-' 
retro, em ·virtude de autorie~ã~. do credo~.A O.ficial.<9d:·::. ~·-' ----

R-6-8. 373:Goi"'~"'lia, 25 de Maio de l:.982.Por Esc. P~b. qe C/V de 13.05.1982,19. 
:nq. 623, ~ .fls. 261/2153. do CartÓrio do 21! O.f~cio de Notas cy'c~ital,o. pr~priet~ 
rio constante e qualificado no R-4-retro, portado:r:_ da CI. n9 .118. 831-Go e • s/m 

· SUely Soares Ribeiro, do lar, CI. m.873.032-Go, ambos brasilieros, 11 VENDERA}t• 
· aos_ menores irnpÚbere-s MAURICIO .OORGES CUNHA e MARC,ELO . BORGES CUNHA, .filhos do 
: S~. ~URICIO FERREIRA DA CUNHA, brasileiro, Cêlsado, advogado, CI. n!!. 26.295 -
2ª via-Go e CPF. n!!.002.746.58l.-oo, residente e domiciliado à Rua l6...A,~.686 
Setor Aeroporto, nesta Cpt>ital, o imóvel objeto da MatricUla ~.etro pelo preço 
'd~ c&.l.B;)O.O€lO,OO.A Oficial.~ . . 

: R-7-8. 373:Goiâ·nia, 25 de l'-1ai.o de 1. 982.Por Esc. pÚb. de C/ V de l3.05.1982,L2. 
~. 623, .fls. 261/263 do Cartório do 22 o~ício de .Nota_s cy'capita, .fica Insti
tuído USUFRUTO VITALfcro em . .f-á.;.,or do Sr. MAURICIO FERREIRA DA CUNHA, da quali
.ficado ~ s/m ALIVERTÍNA IDRGES CUNHA, ~bre o im{>vel objeto. da Matr~c.JJ..a retr 

no val.or de Cl$.1.&:>o.eoo,Ç)Cl.Ã O.ficial.:Q ~ 

Av-8-8.373:Goi"'ania, 26 de Dezembro de 1984.Certi.fico e d:>u .fe, que conforme 
reqt2 • apresentado a este C artór:io en data de 13.12.84, nos interesses de :H 
r:Ício Borges Cunha e .Outro~ que . apr~sentaran uma C_ertiâro de La'lçamento n. 

00121 expedi da pela prefeitura Nuncipal cVC_api t ai, an data de· 26 .os .1983 , 
ben como aCertiãro Negativa de Débito..CND_ n.Ol721, expedida en - data de 
'14.11.84, pelo . I_ APAS, para constar a construç'ã:> de um prédio contendo:T err~ 
03 lojas, 04 b<nhei.ros; 12 pavim61to 6 baihlhe:iro s, 3 quartos, 1 salg. 01 C.Q. 

~a, 01 cozinha, 01 quarto de · empre.Jada 01 ~ea de sérviço; 22 pavimento _ 
06 t:.:nheiros, 3 quartÕs, 01 sala, 01 copa, 01 cozinha, · 01 quarto de enpr~~ 
d 

, ~ , . 
a, 01 area de s -erviço., com area constnu da de 599, 72m2, no valor venal de 

. de Cr$9 ~ .. 48~.5oo,oo.A O.ficial~ 
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Av-9- 8 .373 : Goiânia, 05 de Agosto de 1999. Certifico e dou fé, que de 
acordo com reqt c apresentado, datado de 03 ~08.1999, as benfeitorias 
constantes no imóvel objeto da presente, foi modificada e acréscida, passando 
a t er a seguinte divisão interna: PAVIMENTO TÉRRO: 04 salas comerciais com 01 
banheiro cada; ~ SEGUNDO PAVIMENTO: 02 apartamentos residenciai~, contendo 
cada um: 03 quartos, sendo 01 suíte, sala, banheiro social, copa - cozinha, 
área de serviços e DEC; TERCEIRO PAVIMENTO: 02 apartamentos residenciais, 
contendo cada um: 03 quartos, sendo 0.1 suíte; sala ,' banheiro social, 
copa-cozinha, área de serviço e DEC, totalizando a área construída de 
l.096,00m', no valor venal de R$ · 305.517,04, conforme Certidão de 
Lançamento expedida em 21.07 . 1999, pela Secre~aria de Finanças d / Capital. 
Foi . apresentada a Certidão Negativa de Débitos-CND para com o INSS, n " 
108101 999-ÓB601001, CEI n• 38.780.00242/66, expedidá em data de 21.07.1999, 
pela Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do INSS. A 'oficial. ·~ 
----- - --- -r--- - ------- ----------- -------- -----------------------:~~lf ______ _ 

Av-1 0- 8 . 373: Goiânia, 26 de Agosto de 2008. Certifico e dou fé, que de 
acordo com Requerimento datado de 19.08 .2008, o p roprietário, Sr. Maurício 
Bqrg~s Cunha, constante no R-6, supra, ' teve seu estado civil alterado, 
em virtude de seu casamento celebrado em data de · 22/12(~003, sob o 
regime da c omunhão parc i a l de bens, com PATRICIA APARECIDA ABREU, conforme 
Certidão de Casamento, extraída do L" BA-030, fls. 252, n• 011337, do 4" 
Registro Civil e Tabelionato de Notas, d/Comarca. A Oficial~ 

---------------------- -- ----- -- -----------------------------------------------
Av-11- 8 .373: Goiânia, 26 de Agosto de 2008. Certifico e dou fé, que de 
acordo com anuência dos Usufrutuários; inserida no contexto do Escritura 
Pública de C/Venda, objeto do R-12, seguinte, fica cancelado o 
usufruto constante no R-7-retro. A Oficial~ 

R-12 -8 .37 3 : Goiânia, 26 de Agosto de 2008. Por Escritura Pública de Compra e 
Venda, lavrada em data de 19.12.2007, no L 6 n• 1386, às fl·s. 22/24, do 7" 
Tabelionato de Notas, d/Capital, os proprietários constantes e qualificados. 
no R- 6, suprar Mauríc~o Borges Cunha, CI n• 1.937.126-SSP/GO, ~PF n• 
664.025.811-00, e sua · mulher, Patricia Aparecida Abreu, CI n• 
3.166.548-DGPC/GO e ins crita no CPF sob n" 761.973.871-15, e, Marcelo Borges 
Cunha, CI n~ 2.133.598-DGPC/GO e CPF n• 693.442.051-91, VENDERAM ao Sr. 
ANTÔNIO SILVA, brasileiro, empresário, casado no regime da comunhão univêrsal 
de bens, com a Sra. DORALICE DE SOUZA SI LVA, portador da CI RG n• 
124 . 502-SSP/GO e CPF n• 002.490.841-04, residente e domiciliado nesta Capital, 
o imóvel objeto da presente matrícula, pelo preço de R$ 18o.ooo,oo. A 

~==~=~=~~---------------------- - ---------------------------- - --------------
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R~ilj:e: . -.3'~~~ ~ . doi~l'd.at,'- 08 de Julho de 2014; Por Cédula de Crédito :Sa:p.cário -· • · 
·;: tmpr~stíino:·: : Câpital de .Giro n2 2.373.289 ; 001, . firmada na cidade . de · Santa 
··;.~· Hel~n~ ~·· cie· · .~~lásioo~· · em data de 02/07/2014, eni que figu~;a como Emitente, 
· ,-~:· BgTT:iRWA'f· FAST :Fori~ · LTD~;ME, com · sede na Rua Paulo Lopes, . n 2 587 ~ . Centro, 
~· · ·~ ._' • ' '• • ' , , I • ~·; ' : ' ' · ' ' •· • . • • ' ' ' • ' ·• • • ,• ' • ' ' ' 

. · .. Santa, .. lt~lená· de Goiás/GO, 1nscr1ta· no CNPJ/MF sob n 2 19.338.741/0001-05, :os . 
. ·' iii:ééiV:enfEin:t:~s·garán't.idores coristahtes e ' qualificados no R-12, supra, elà .. 

·.'::.·i,j~rta:dob(:cia · cr :·n!! . 312.791-SSP/00 e inscrita no CPF sob n 2 6-60.184.121·8?; 
ALfÉiiüÂ:M ·de · forma . re.solúvei . ao BANCO BRADESCO S/A·, pessoa jÚridica . de 
.d,Úelto; p~·ivá4o, . ccin\ sede ã . cidade de Deus, vila Yara, Osasco-SP, inscrita n.o 
CNPJ/MF. S~lb n2 . 60."146.948/0001-12, por' sua agência SANTA HELENA DE GOIÁS/GO- . 
3~8.9"1 :, ·ern cai:át~r fiduciário, · nos termos e para os efeitos dos Arts. 22 e 

;.· · ~$ .:•; ··da ·. Lei Federal de n2 9. 514/97, o lmóvel objeto da presente, :}untalllente 
: :· ~on\ 't~das as acessÕes, melhoramentos, construções .e instalações que . lhe forem 
>": ·.' ac~e~ci.dos, para garantia de um crédito no valor. de R$ 349.010, oo (treze~tós 
,: .e : :qua~enta e nove . Jnil e., dez reais) 1 pelO prazo .de 72 . meses, a ser paga 
:_,:, .. a:t·:i:a~és .de 72 paicelas, vencendo a 1!!. no dia 07/01/2015 e a última em 
:: 10/~2/2o2o, incidindo juros ·ã 'taxa efetiva de 1, 800%am, . correspondentes a 
. · ~l3, S?o/oaa. · Praz·o para II_ltimação: 15 (quinze) dias. Valor da Garantia: R$ 
L2So~ooo,o~. As -demais condições constam nà cédula. Escr.Ol. A OficialhL. 

R-:-3.-4-&-.-3-7-3-:- ~oiârd:â,- -1,5- de- Vun:ho- -de- 2616;- Por- Certidão- ·datada ·de- 08ilOf20'-s '; 
. da • Escritura Pública de . Inventário e Pardlha Amigável de Bens, lavrada em 
data de .08/10/20i5, no L2 n2 00711, âs fls. 170/181, do 42 Registro Civil e 

. Tal)ellonato de -Notas, d/Capital, referente aos bens deixado's _pelo Espólio de, 
AD.tônio Silva, constante e qualificado no R-12, retro, COU!SE â meeira, Sra. 
Sr~. DO~ICE DE SOUZA SILVA, brasileira, vi(tva, do lar, portadora . da CI n 2 

. 312.791-SSP/GO e inscrita no CPF · sob nst 660.184.121-87, J;esidente ~ 
d.oiniciliada na Rua 9, n2 655, apt!! 1301, Ed. Waleska, Centro, n/Capital; o 

. ~óvel objeto da pr~ matrícula, avaliado que foi por R$ 1.323.995,12. 
• Ese!r. 01. 'A Oficial~ 
·-------------- ------------------------------------------------------ ----------
AV-15-8.373: Goiânia, 12 de Fevereiro de 2019. Protocolo n 2 239.446. Certifico 

. que, de ' àcordo com Requerimento datado de 29/11/2018, nos term~s do· artigo 26 
': e seus parágrafos, da Lei n2 9. 514/1997, em razão do Inadimplemento da 
· Devedora-Fiduciantes, constante e qualificado no R-14, retro, a Propriedade 
F'i~uci.ária do Imóvel · objeto d/Matricula, FICA CONSOLIDADA na ·pessoa do · 
Credor-Fiduciário: BANCO BRADESCO S/A, pessoa juridica de direito p~vado, com 
sede à cidade de Deus, Vila . Yara, Osasco/SP, inscrito no CNPJ/MF sob núme.ro 
6o·. 746.948/0001-12, · j~ qualifi_cado no R-13, -acima. Foi apresentado o ISTI 
conforme Laudo n!! 746.6619.1, Matricula n2 999.997-1, pelo qual o im6ve+ foi 
avaliado por R$ 1. 689. 164 I 38. Esc. 02. A OficiaL . 
-:: --... ---... -------- .. ---- - - -.- - - - - - - - - - - --------- ---- .. - .. --- .. -- ........ ------..... - .. -- .. - .. --
Av-16-8.373: Goiânia, 12 de Fevereiro de 20l9. Protocolo n2 239.446. Certifico 
qUe, tal · como determina o art. 27, o Credor-Fiduciário-Adquiréhte dá 
Propriedade, constante e qualificado na Av-15, supra, passou a · ter a .· 
incUmbência · legal de "promover" o "leilão p~lico para a alienação do ·_· :tmóvel." 
~ ·. ' • . ~ . ' . 
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objeto da· presente Matrícula, dentro do prazo legal de "·trinta (30) dias, 
. contados da data . do registro da aquisição" - 12/02/2019, data esta em que foi 
efetivada · a con·solidação; para que "a propriedade plena" possa "passar ' ao 
Credor FiduciárÚ>", assim como prevê o § , 5 8 , do Inciso :IJ:, do art. 27, da Lei 
Federal de n s 9. 514/97, em vigor. Esc. 02. J?ou fé. A Of.icial. 

BIIOlUMEM"OS:R$ 0,00 
ISS: .R$ 0,00 

FESBIIPS: R$ 0,00 
FEPADSAJ: R$ 0,00 

CERTIFICO E DOU FÉ, presente e reprodução 
autêntica da matricula n° 8373 e foi extraída por 
meio reprográfico nos termos do Art. 19,§ 1° da Lei 
6.015 de 1.973 e Art. 41 da Lei 8.395 de 18/11/94 e 
está confof'!Tie o o g ai. 
Goiânia, 14 de fev rei ode 2019 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE OOIÁS 
Selo Elelronico de Fiscalização 

01921812281233127701593 
Consulte este selo em 

htto'//exlrajydjcial ijgo jys br 
TAXA JlDCIARIA: R$ 0,00 

RN:SP: R$ 0,00 
RJNBII P: R$ 0,00 

R.N>ROGE R$ 0,00 

VALOR TOTAL R$ 0,00 

Fl.NlESP: R$ ·- 0,00 
ESTADO: R$ 0,00 

fLt.ICOM P: R$ ' 0,00 
FlNlEPEG: R$ 0,00 

... .. . 
;. 


