
Serviço Extrajudicial do Estado de Goiás
Serviço de Registro de Imóveis da 4ª. Circunscrição
Rua 72 esquina com a rua 14, Qd.C-16, Lt.12/15, nº48, 4º andar, 
Ed. QS Tower Office, Jardim Goiás, Goiânia/GO CEP: 74.810-180 
Telefone: (062) 3995-0444  E-mail: atendimento@4registro.com.br

CERTIDÃO DE MATRICULA

Rodrigo Esperança Borba, oficial registrador 
do Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição 
de Goiânia, Goias, por meio do seu preposto 
autorizado abaixo assinado, na forma da 
Lei, 

                     CERTIFICA, que a presente é reprodução autêntica da matrícula nº 77.583, Livro 
2 desta serventia, nos termos do Art. 19, § 1º da Lei 6015 de 1973, referindo-se ao IMÓVEL: 
Fração ideal de 195,00m² ou 50,00% do lote de terras de nº 14, da quadra Q, situado na rua 
Cruzeiro do Sul, no Jardim Bela Vista, nesta Capital, com a área total de 390,00m², medindo: 
13,00m de frente; 13,00m de fundo, dividindo com o lote 05; 30,00m pelo lado direito, com os 
lotes 01 e 02; e, 30,00m pelo lado esquerdo, dividindo com o lote 13, bem como nela edificado 
o SOBRADO 1, do Condomínio Residencial CRUZEIRO DO SUL V, com 152,17m2 de área 
privativa construída, pavimento térreo com 74,84m2, pavimento superior com 77,33m2 e 
terreno descoberto com 120,16m2, com as seguintes divisões internas: Pavimento Térreo: 
Garagem, sala de visita, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha e área de serviço descoberta. 
Pavimento Superior: Hall, varanda, 03(três) quartos sendo um suíte de casal com varanda, 
banho e hall. PROPRIETÁRIOS: MYLENE PIRES DE CARVALHO AMARAL, 
brasileira, solteira, representante comercial, portadora da Cédula de Identidade RG. 
1.656.204-2ª via-SSP-GO e inscrita no CPF. 440.272.491-00, residente e domiciliada na Rua 
Coti, quadra 06, lote 27, Parque Acalanto, Goiânia-GO. TITULO AQUISITIVO: 
R-6eR-10-11.634 livro 02 nesta circunscrição. Dou fé. O Oficial Substº.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-1-77.583-Goiânia, 10 de abril de 2.012. Por Contrato Por Instrumento Particular de 
Financiamento Para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação 
Fiduciária, entre Outras Avenças, de número 000665767-2, passado na cidade de São 
Paulo-SP, aos 16.03.2012, devidamente assinado pelas partes com firma reconhecida, 
protocolado sob o número 182.927 em 09.04.2012, a proprietária acima qualificada vendeu o 
imóvel acima descrito e caracterizado ao Sr. MARCIO RUBENS TOMAZ DA SILVA, 
solteiro, maior, capaz, produtor rural, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG. número 
3157210/2ª via SESP/GO e do CIC. 762249291-49, residente e domiciliado à Rua J-4, s/n, 
quadra 26, Parque das Laranjeiras, em Goiânia-GO; pelo valor de R$290.000,00, pagos da 
seguinte forma: valor da entrada R$58.000,00 - valor do financiamento R$232.000,00, 
conforme condições abaixo. Foi anexado ao contrato as certidões negativas de quitação 
exigidas pela legislação, bem como o comprovante de pagamento do ISTI  conforme laudo de 
avaliação de número 482.1100-3, de 03.04.2012. Dou Fé. O Oficial Substituto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-2-77.583-Goiânia, 10 de abril de 2.012. Por contrato referido no R-1-77.583, o comprador 
devedor fiduciante acima qualificado contratou a transferência do imóvel acima descrito e 
caracterizado em caráter fiduciário em favor do BANCO BRADESCO S/A - Instituição 
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Financeira, inscrita no CNPJ/MF. sob o número 60.746.948/0001-12, com sede no núcleo 
administrativo denominado cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Cidade de Osasco-SP; para 
garantia da dívida assumida mediante as seguintes condições: valor do financiamento 
R$232.000,00; prazo reembolso 360 meses; valor da primeira prestação na data da assinatura 
R$2.583,58; taxa de juros nominal e efetiva - 10,03% a.a. - 10,50% a.a.; valor do encargo 
mensal na data da assinatura R$2.660,49; data prevista para vencimento da primeira prestação 
- 10.05.2012; sistema de amortização constante - SAC; composição de renda - Marcio Rubens 
Tomaz da Silva - 100,00%. Garantias. Em garantia do pagamento da dívida decorrente do 
financiamento, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações, contratuais ou legais, 
aliena ao credor, em caráter fiduciário, o imóvel obejto da presente matricula, nos termos e 
para os efeitos do artigo 22 e seguintes da lei 9.514 de 20.11.1997. As demais cláusulas e 
condições constam no contrato arquivado nesta circunscrição. Dou fé. O Oficial Substituto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-3-77.583 em 28.7.2015. Protocolo n. 217.645, em 22.7.2015. CADASTRO NA 
PREFEITURA. Conforme laudo de avaliação que acompanha o requerimento objeto da 
Av-4-77.583, o imóvel desta matrícula está cadastrado na Prefeitura de Goiânia-GO sob o        
n. 214.028.0281.0017. Emolumentos: R$ 20,17. Goiânia-GO, 28 de julho de 2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-4-77.583, em 28.7.2015. Protocolo n. 217.645 em 22.7.2015. CONSOLIDAÇÃO. Em 
razão de requerimento datado de 1.6.2015 do credor fiduciário (R-2), nos termos do art. 26,    
§7º, da Lei Federal n. 9.514/97, e tendo em vista o decurso do prazo das notificações ao 
devedor fiduciante  MARCIO RUBENS TOMAZ DA SILVA (R-1), sem a purgação da 
mora, procede-se à esta averbação para constar a consolidação da propriedade do imóvel desta 
matrícula em nome do credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A, qualificado no R-2. 
Apresentado o comprovante de pagamento do ISTI recolhido sobre a base de cálculo de 
R$344.960,72. Requerimento e documentos que o instruíram, ficam arquivados em expediente 
próprio nesta serventia. Emolumentos:  R$ 520,69. Goiânia-GO, 28 de julho de 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-5-77.583, em 21.3.2016. Protocolo n. 224.094 em 16.3.2016. LEILÕES NEGATIVOS. 
Conforme requerimento datado de 25.1.2016, em Osasco - SP, do proprietário (Av-4), 
procede-se à esta averbação para constar que ocorreram os leilões e seus resultados foram 
negativos por falta de licitantes. Ficando consequentemente extinta a dívida. Requerimento, 
instruído dos autos negativos de 1º e 2º leilões e demais documentos. Tudo arquivado 
digitalmente nesta serventia. Emolumentos: R$ 22,32. Goiânia-GO, 21 de março de 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        O referido é verdade e dou fé.
                                       Goiânia, 01 de março de 2021.

Emolumentos..........R$ 63,89
Tx. Judiciária...........R$ 15,14
Fundos + ISSQN......R$ 28,72      Selo Eletrônico: 00532103010742010640063
Total..........................R$ 107,75    Consulte em: https://see.tjgo.jus.br/buscas
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