
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 70.532, Livro 
2 desta serventia, nos termos do Art. 19, § 1º da Lei 6015 de 1973, referindo-se ao IMÓVEL: 
Fração Ideal de 0,788170%  ou  15,093m² do lote de terras de nº 1/2/13/14/15, da quadra 02, 
situado à Rua Engenheiro Eurico Viana, no  BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, nesta Capital, com 
a área total de 1.914,95m², medindo 28,85m de frente pela rua Eurico Viana; 31,85m de fundo 
confrontando com a Área Publica Municipal; 50,00m pelo lado direito, com a Rua Manaus; 
57,00m pelo lado esquerdo com os lotes 03 e 12; 07,07m pela linha de chanfrado da Av. 
Engenheiro Eurico Viana com a rua Manaus; 02,83m pela linha de chanfrado da rua São Luiz 
com a rua Manaus. PROPRIETÁRIA: RESIDENCIAL ALTO DA GLÓRIA II LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.419.327/0001-41, com sede à Av. Engenheiro Eurico Viana, n° 
574, quadra 02, lote 01, Bairro Alto da Gloria, nesta Capital. TITULO AQUISITIVO: 
R-3-eAv-4-56.794, nesta circunscrição. Dou fé. O Oficial Subst°.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-1-70.532-Goiânia, 01 de março de 2010. Foi construído na fração ideal acima o 
Apartamento de n° 603 - TORRE CARMEM - RESIDENCIAL ÓPERAS RESIDENCE, 
com área total de 128,59m², área privativa de 92,31m², área comum de 36,28m², com a 
seguinte divisão interna: estar com sacada, circulação, 01 suite com sacada, 01 quarto, 01 
quarto reversivel, banho suite, banho social, cozinha, área de serviço, home office, lavabo, no 
valor venal de R$55.489,89,  conforme certidão de cadastramento n° 1.205.161.6 expedida 
pela Prefeitura Local e requerimento datado de 02.02.2010, revestido de todas as formalidades 
legais, protocolado sob n° 165.156 em 01.03.2010 e arquivado nesta serventia. Dou fé. O 
Oficial subst°.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-2-70.532-Goiânia, 06 de setembro de 2.011. Por Contrato Por Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas Normas do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) com Garantia do Imóvel por Alienação Fiduciária e Outras Avenças, com 
caráter de escritura pública, passado na cidade de Curitiba-Paraná, aos 18/08/2011, 
devidamente assinado pelas partes com 01 testemunhas, protocolado sob o nº 177.626 em 
31/08/2011, a proprietária acima qualificada vendeu o imóvel acima descrito e caracterizado a 
Sra. RAIMUNDA PINHEIRO SILVA, brasileira, viúva, pensionista, portadora da cédula  de 
identidade n° 232.111-SSP-GO e inscrita no CPF sob o n° 464.231.091-68, residente e 
domiciliada à Rua Engenheiro Viana, s/n -Q-2, apto. 603, Bairro Setor Pedro Ludovico, na 
Cidade de Goiânia-GO; pelo valor de R$180.000,00 (Valor do Apartamento, Boxes e 
Escaninho - Matriculas n°s 70.532, 70.572, 70.580 e 70.659) pagos da seguinte forma: parcela 
com recursos próprios da compradora, em R$125.000,00 - valor do financiamento 
R$55.000,00, conforme condições abaixo. Foi anexado ao contrato o comprovante de 
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pagamento do ISTI conforme laudo de avaliação de nº 455.8429.1, datado de 26/08/2011, bem 
como as certidões negativas de quitação exigidas pela legislação e a CND para com o INSS de 
n° 224902011-08001011. Dou Fé. O Oficial Substº.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-3-70.532-Goiânia, 06 de setembro de 2.011. Por Contrato referido no R-2-70.532, a 
adquirente acima qualificada contratou a transferência do imóvel retro descrito e caracterizado 
em caráter fiduciário em favor do HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Múltiplo, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01701201/0001-89, com sede em 
Curitiba-PR, à Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, para garantia da dívida assumida 
no valor de R$55.000,00, mediante as seguintes condições: prazos para pagamento inicial, em 
meses 120; taxa de juros - nominal, percentual ao ano - 10,0262; efetiva, percentual ao ano 
10,5000; data da primeira prestação 10/10/2011; valor total do encargo mensal, em 
R$1.184,50; periodicidade de reajuste da prestação - mensal; composição de renda para fins de 
indenização de seguro - Raimunda Pinheiro Silva - percentual 100,00. Garantias. Em garantia 
do pagamento da dívida decorrente do financiamento celebrado  de acordo com das normas do 
SFH, ditadas pela Lei 4.380/64, e pela possibilidade dos financiamentos habitacionais 
enquadrados no SFH terem como garantia a alienação fiduciária, bem como do fiel 
cumprimento de todas as obrigações contratuais ou legais, a devedora aliena ao credor, em 
caráter fiduciário, o imóvel retro descrito e caracterizado, nos termos e para os efeitos dos 
artigos 22 à 29 da Lei 9.514 de 1997. As demais cláusulas e condições constam na escritura. 
Dou Fé. O Oficial Substº.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-4-70.532, em 25.8.2017. Protocolo n. 237.275, em 25.8.2017. CISÃO. Conforme 
requerimento datado de 14.7.2017 e "Ata Sumária da 156ª Assembléia Geral Extraordinária, 
realizada 7.10.2016, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR, sob n. 
20167762605, datado de 29.11.2016, Protocolo n. 16/776260-5, datado de 22.11.2016, e 
Certidão Específica de 15.12.2016", procede-se à esta averbação para constar que o credor 
fiduciário HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Múltiplo, efetuou a cisão parcial de seu 
patrimônio líquido ao BANCO BRADESCO S.A. Tudo conforme documentos arquivados 
digitalmente nesta serventia, vinculados ao protocolo 213.265. Emolumentos: R$ 24,00. 
Goiânia-GO, 25 de agosto de 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-5-70.532, em 11.9.2018. Protocolo n. 246.592, em 3.9.2018. ÓBITO. Conforme 
requerimento datado de 17.7.2018 e documento que o instruiu, procede-se à esta averbação 
para constar o falecimento da proprietária RAIMUNDA PINHEIRO SILVA (R-2), conforme 
certidão de óbito, matrícula n. 024729 01 55 2016 4 00340 029 0094652 52 no 1° Registro 
Civil e Tabelionato de Notas de Goiânia-GO. Partilha pendente de registro. Tudo conforme 
documentos arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: R$ 24,00. Goiânia-GO, 11 
de setembro de 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-6-70.532, em 29.1.2019. Protocolo n. 250.266, em 21.1.2019. CADASTRO NA 
PREFEITURA. Conforme laudo de avaliação que acompanha instrumento particular a seguir 
averbado (Av-7-70.532), o imóvel desta matrícula está cadastrado na Prefeitura de 
Goiânia-GO, sob o n. 205.027.0158.0712. Emolumentos: R$ 26,01. Taxa Judiciária: R$ 13,54. 
Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-7-70.532, em 29.1.2019. Protocolo n. 250.266, em 21.1.2019. CONSOLIDAÇÃO. Em 
razão de requerimento datado de 11.12.2018 do credor fiduciário (R-3 e Av-4), nos termos do 
art. 26, § 7º, da Lei Federal n. 9.514/97, e tendo em vista o decurso do prazo das notificações a 
devedora fiduciante (R-2 e Av-5), 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, CNPJ n. 60.746.948/0001-12. Apresentado o comprovante de 
pagamento do ISTI, recolhido sobre a base de cálculo de R$ 277.371,15. Requerimento e 
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CERTIDÃO DE MATRICULA

documentos que o instruíram, ficam arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: 
R$ 602,91. Taxa Judiciária: R$ 13,54. Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        O referido é verdade e dou fé.
                                       Goiânia, 10 de setembro de 2021.

                           

Emolumentos..........R$ 75,21
Tx. Judiciária...........R$ 15,82
Fundos + ISSQN......R$ 33,81
Total..........................R$ 124,84

Selo Eletrônico: 00532109012935310640695 
Consulte em: https://see.tjgo.jus.br/buscas

     

Lei 19.191/15, art. 15:
§ 4º Constitui condição necessária para os atos de registro de imóveis a demonstração ou declaração no 
instrumento público a ser registrado do recolhimento integral das parcelas previstas no § 1º deste artigo, com 
base de cálculo na Tabela XIII da Lei nº 14.376, de 27 de dezembro de 2002, do Estado de Goiás, inclusive na 
hipótese de documento lavrado em outra unidade da Federação.
§ 5º Para o registro na matrícula do imóvel de ato resultante de instrumento público lavrado fora da comarca 
de sua localização, deverá haver o prévio abono do sinal público do signatário do instrumento por tabelionato 
de notas da comarca do registro, efetivado por reconhecimento de firma.
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Assinado de forma digital por 
SIMONE PEREIRA 
SOARES:03055936175 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=05334890000191, cn=SIMONE 
PEREIRA SOARES:03055936175 
Dados: 2021.09.10 12:41:33 -03'00'



Serviço Extrajudicial do Estado de Goiás 
Serviço de Registro de Imóveis da 4ª. Circunscrição 
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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 70.572, Livro 
2 desta serventia, nos termos do Art. 19, § 1º da Lei 6015 de 1973, referindo-se ao IMÓVEL: 
Fração Ideal de 0,08420%  ou  1,612m² do lote de terras de nº 1/2/13/14/15, da quadra 02, 
situado à Rua Engenheiro Eurico Viana, no  BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, nesta Capital, com 
a área total de 1.914,95m², medindo 28,85m de frente pela rua Eurico Viana; 31,85m de fundo 
confrontando com a Área Publica Municipal; 50,00m pelo lado direito, com a Rua Manaus; 
57,00m pelo lado esquerdo com os lotes 03 e 12; 07,07m pela linha de chanfrado da Av. 
Engenheiro Eurico Viana com a rua Manaus; 02,83m pela linha de chanfrado da rua São Luiz 
com a rua Manaus. PROPRIETÁRIA: RESIDENCIAL ALTO DA GLÓRIA II LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.419.327/0001-41, com sede à Av. Engenheiro Eurico Viana, n° 
574, quadra 02, lote 01, Bairro Alto da Gloria, nesta Capital. TITULO AQUISITIVO: 
R-3-eAv-4-56.794, nesta circunscrição. Dou fé. O Oficial Subst°.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-1-70.572-Goiânia, 01 de março de 2010. Foi construído na fração ideal acima o Box de n° 
44SS - subsolo inferior - RESIDENCIAL ÓPERAS RESIDENCE, com área total de 16,60m², 
área privativa de 12,72m², área comum de 3,88m², no valor venal de R$3.366,66,  conforme 
certidão de cadastramento n° 1.182.974.5 expedida pela Prefeitura Local e requerimento 
datado de 02.02.2010, revestido de todas as formalidades legais, protocolado sob n° 165.156 
em 01.03.2010 e arquivado nesta serventia. Dou fé. O Oficial subst°.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-2-70.572-Goiânia, 06 de setembro de 2.011. Por Contrato Por Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas Normas do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) com Garantia do Imóvel por Alienação Fiduciária e Outras Avenças, com 
caráter de escritura pública, passado na cidade de Curitiba-Paraná, aos 18/08/2011, 
devidamente assinado pelas partes com 01 testemunhas, protocolado sob o nº 177.626 em 
31/08/2011, a proprietária acima qualificada vendeu o imóvel acima descrito e caracterizado a 
Sra. RAIMUNDA PINHEIRO SILVA, brasileira, viúva, pensionista, portadora da cédula  de 
identidade n° 232.111-SSP-GO e inscrita no CPF sob o n° 464.231.091-68, residente e 
domiciliada à Rua Engenheiro Viana, s/n -Q-2, apto. 603, Bairro Setor Pedro Ludovico, na 
Cidade de Goiânia-GO; pelo valor de R$180.000,00 (Valor do Apartamento, Boxes e 
Escaninho - Matriculas n°s 70.532, 70.572, 70.580 e 70.659) pagos da seguinte forma: parcela 
com recursos próprios da compradora, em R$125.000,00 - valor do financiamento 
R$55.000,00, conforme condições abaixo. Foi anexado ao contrato o comprovante de 
pagamento do ISTI conforme laudo de avaliação de nº 455.8446.1, datado de 26/08/2011, bem 
como as certidões negativas de quitação exigidas pela legislação e a CND para com o INSS de 
n° 224902011-08001011. Dou Fé. O Oficial Substº.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-3-70.572-Goiânia, 06 de setembro de 2.011. Por Contrato referido no R-2-70.572, a 
adquirente acima qualificada contratou a transferência do imóvel retro descrito e caracterizado 
em caráter fiduciário em favor do HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Múltiplo, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01701201/0001-89, com sede em 
Curitiba-PR, à Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, para garantia da dívida assumida 
no valor de R$55.000,00, mediante as seguintes condições: prazos para pagamento inicial, em 
meses 120; taxa de juros - nominal, percentual ao ano - 10,0262; efetiva, percentual ao ano 
10,5000; data da primeira prestação 10/10/2011; valor total do encargo mensal, em 
R$1.184,50; periodicidade de reajuste da prestação - mensal; composição de renda para fins de 
indenização de seguro - Raimunda Pinheiro Silva - percentual 100,00. Garantias. Em garantia 
do pagamento da dívida decorrente do financiamento celebrado  de acordo com das normas do 
SFH, ditadas pela Lei 4.380/64, e pela possibilidade dos financiamentos habitacionais 
enquadrados no SFH terem como garantia a alienação fiduciária, bem como do fiel 
cumprimento de todas as obrigações contratuais ou legais, a devedora aliena ao credor, em 
caráter fiduciário, o imóvel retro descrito e caracterizado, nos termos e para os efeitos dos 
artigos 22 à 29 da Lei 9.514 de 1997. As demais cláusulas e condições constam na escritura. 
Dou Fé. O Oficial Substº.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-4-70.572, em 30.10.2017. Protocolo n. 238.803, em 26.10.2017. ALTERAÇÃO DA 
RAZÃO SOCIAL. Conforme requerimento datado de 25.9.2017 e Ata Sumária da 156ª 
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 7.10.2016, registrada na Junta Comercial do 
Estado do Paraná - JUCEPAR, sob n. 20167762605, datado de 29.11.2016 e Protocolo n. 
16/776260-5, datado de 22.11.2016 e Certidão Específica de 15.12.2016, procede-se à esta 
averbação para constar que o credor fiduciário HSBC BANK BRASIL S/A-Banco Múltiplo, 
efetuou a cisão parcial de seu patrimônio líquido ao BANCO BRADESCO S.A. Tudo 
conforme documentos arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: R$ 24,00. 
Goiânia-GO, 30 de outubro de 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-5-70.572, em 11.9.2018. Protocolo n. 246.592, em 3.9.2018. ÓBITO. Conforme 
requerimento datado de 17.7.2018 e documento que o instruiu, procede-se à esta averbação 
para constar o falecimento da proprietária RAIMUNDA PINHEIRO SILVA (R-2), conforme 
certidão de óbito, matrícula n. 024729 01 55 2016 4 00340 029 0094652 52 no 1° Registro 
Civil e Tabelionato de Notas de Goiânia-GO. Partilha pendente de registro. Tudo conforme 
documentos arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: R$ 24,00. Goiânia-GO, 11 
de setembro de 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-6-70.572, em 29.1.2019. Protocolo n. 250.266, em 21.1.2019. CADASTRO NA 
PREFEITURA. Conforme laudo de avaliação que acompanha instrumento particular a seguir 
averbado (Av-7-70.572), o imóvel desta matrícula está cadastrado na Prefeitura de 
Goiânia-GO, sob o n. 205.027.0158.1484. Emolumentos: R$ 26,01. Taxa Judiciária: R$ 13,54. 
Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-7-70.572, em 29.1.2019. Protocolo n. 250.266, em 21.1.2019. CONSOLIDAÇÃO. Em 
razão de requerimento datado de 11.12.2018 do credor fiduciário (R-3 e Av-4), nos termos do 
art. 26, § 7º, da Lei Federal n. 9.514/97, e tendo em vista o decurso do prazo das notificações a 
devedora fiduciante (R-2 e Av-5), 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, CNPJ n. 60.746.948/0001-12. Apresentado o comprovante de 
pagamento do ISTI, recolhido sobre a base de cálculo de R$ 30.819,00. Requerimento e 
documentos que o instruíram, ficam arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: 
R$ 136,03. Taxa Judiciária: R$ 13,54. Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTIDÃO DE MATRICULA

                                        O referido é verdade e dou fé.
                                      Goiânia, 10 de setembro de 2021.

                         
Emolumentos..........R$ 75,21
Tx. Judiciária...........R$ 15,82
Fundos + ISSQN......R$ 33,81
Total..........................R$ 124,84

Selo Eletrônico: 00532109012935310640693 
Consulte em: https://see.tjgo.jus.br/buscas

     

Lei 19.191/15, art. 15:
§ 4º Constitui condição necessária para os atos de registro de imóveis a demonstração ou declaração no 
instrumento público a ser registrado do recolhimento integral das parcelas previstas no § 1º deste artigo, com 
base de cálculo na Tabela XIII da Lei nº 14.376, de 27 de dezembro de 2002, do Estado de Goiás, inclusive na 
hipótese de documento lavrado em outra unidade da Federação.
§ 5º Para o registro na matrícula do imóvel de ato resultante de instrumento público lavrado fora da comarca 
de sua localização, deverá haver o prévio abono do sinal público do signatário do instrumento por tabelionato 
de notas da comarca do registro, efetivado por reconhecimento de firma.
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Assinado de forma digital por 
SIMONE PEREIRA 
SOARES:03055936175 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), 
ou=05334890000191, cn=SIMONE 
PEREIRA SOARES:03055936175 
Dados: 2021.09.10 12:40:35 -03'00'
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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 70.580, Livro 
2 desta serventia, nos termos do Art. 19, § 1º da Lei 6015 de 1973, referindo-se ao IMÓVEL: 
Fração Ideal de 0,08275%  ou  1,585m² do lote de terras de nº 1/2/13/14/15, da quadra 02, 
situado à Rua Engenheiro Eurico Viana, no  BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, nesta Capital, com 
a área total de 1.914,95m², medindo 28,85m de frente pela rua Eurico Viana; 31,85m de fundo 
confrontando com a Área Publica Municipal; 50,00m pelo lado direito, com a Rua Manaus; 
57,00m pelo lado esquerdo com os lotes 03 e 12; 07,07m pela linha de chanfrado da Av. 
Engenheiro Eurico Viana com a rua Manaus; 02,83m pela linha de chanfrado da rua São Luiz 
com a rua Manaus. PROPRIETÁRIA: RESIDENCIAL ALTO DA GLÓRIA II LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.419.327/0001-41, com sede à Av. Engenheiro Eurico Viana, n° 
574, quadra 02, lote 01, Bairro Alto da Gloria, nesta Capital. TITULO AQUISITIVO: 
R-3-eAv-4-56.794, nesta circunscrição. Dou fé. O Oficial Subst°.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-1-70.580-Goiânia, 01 de março de 2010. Foi construído na fração ideal acima o Box de n° 
58SS - subsolo inferior - RESIDENCIAL ÓPERAS RESIDENCE, com área total de 16,31m², 
área privativa de 12,50m², área comum de 3,81m², no valor venal de R$3.040,06,  conforme 
certidão de cadastramento n° 1.205.916.1 expedida pela Prefeitura Local e requerimento 
datado de 02.02.2010, revestido de todas as formalidades legais, protocolado sob n° 165.156 
em 01.03.2010 e arquivado nesta serventia. Dou fé. O Oficial subst°.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-2-70.580-Goiânia, 06 de setembro de 2.011. Por Contrato Por Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas Normas do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) com Garantia do Imóvel por Alienação Fiduciária e Outras Avenças, com 
caráter de escritura pública, passado na cidade de Curitiba-Paraná, aos 18/08/2011, 
devidamente assinado pelas partes com 01 testemunhas, protocolado sob o nº 177.626 em 
31/08/2011, a proprietária acima qualificada vendeu o imóvel acima descrito e caracterizado a 
Sra. RAIMUNDA PINHEIRO SILVA, brasileira, viúva, pensionista, portadora da cédula  de 
identidade n° 232.111-SSP-GO e inscrita no CPF sob o n° 464.231.091-68, residente e 
domiciliada à Rua Engenheiro Viana, s/n -Q-2, apto. 603, Bairro Setor Pedro Ludovico, na 
Cidade de Goiânia-GO; pelo valor de R$180.000,00 (Valor do Apartamento, Boxes e 
Escaninho - Matriculas n°s 70.532, 70.572, 70.580 e 70.659) pagos da seguinte forma: parcela 
com recursos próprios da compradora, em R$125.000,00 - valor do financiamento 
R$55.000,00, conforme condições abaixo. Foi anexado ao contrato o comprovante de 
pagamento do ISTI conforme laudo de avaliação de nº 455.8437.2, datado de 26/08/2011, bem 
como as certidões negativas de quitação exigidas pela legislação e a CND para com o INSS de 
n° 224902011-08001011. Dou Fé. O Oficial Substº.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-3-70.580-Goiânia, 06 de setembro de 2.011. Por Contrato referido no R-2-70.580, a 
adquirente acima qualificada contratou a transferência do imóvel retro descrito e caracterizado 
em caráter fiduciário em favor do HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Múltiplo, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01701201/0001-89, com sede em 
Curitiba-PR, à Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, para garantia da dívida assumida 
no valor de R$55.000,00, mediante as seguintes condições: prazos para pagamento inicial, em 
meses 120; taxa de juros - nominal, percentual ao ano - 10,0262; efetiva, percentual ao ano 
10,5000; data da primeira prestação 10/10/2011; valor total do encargo mensal, em 
R$1.184,50; periodicidade de reajuste da prestação - mensal; composição de renda para fins de 
indenização de seguro - Raimunda Pinheiro Silva - percentual 100,00. Garantias. Em garantia 
do pagamento da dívida decorrente do financiamento celebrado  de acordo com das normas do 
SFH, ditadas pela Lei 4.380/64, e pela possibilidade dos financiamentos habitacionais 
enquadrados no SFH terem como garantia a alienação fiduciária, bem como do fiel 
cumprimento de todas as obrigações contratuais ou legais, a devedora aliena ao credor, em 
caráter fiduciário, o imóvel retro descrito e caracterizado, nos termos e para os efeitos dos 
artigos 22 à 29 da Lei 9.514 de 1997. As demais cláusulas e condições constam na escritura. 
Dou Fé. O Oficial Substº.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-4-70.580, em 25.8.2017. Protocolo n. 237.275, em 25.8.2017. CISÃO. Conforme 
requerimento datado de 14.7.2017 e "Ata Sumária da 156ª Assembléia Geral Extraordinária, 
realizada 7.10.2016, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR, sob n. 
20167762605, datado de 29.11.2016, Protocolo n. 16/776260-5, datado de 22.11.2016, e 
Certidão Específica de 15.12.2016", procede-se à esta averbação para constar que o credor 
fiduciário HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Múltiplo, efetuou a cisão parcial de seu 
patrimônio líquido ao BANCO BRADESCO S.A. Tudo conforme documentos arquivados 
digitalmente nesta serventia, vinculados ao protocolo 213.265. Emolumentos: R$ 24,00. 
Goiânia-GO, 25 de agosto de 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-5-70.580, em 11.9.2018. Protocolo n. 246.592, em 3.9.2018. ÓBITO. Conforme 
requerimento datado de 17.7.2018 e documento que o instruiu, procede-se à esta averbação 
para constar o falecimento da proprietária RAIMUNDA PINHEIRO SILVA (R-2), conforme 
certidão de óbito, matrícula n. 024729 01 55 2016 4 00340 029 0094652 52 no 1° Registro 
Civil e Tabelionato de Notas de Goiânia-GO. Partilha pendente de registro. Tudo conforme 
documentos arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: R$ 24,00. Goiânia-GO, 11 
de setembro de 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-6-70.580, em 29.1.2019. Protocolo n. 250.266, em 21.1.2019. CADASTRO NA 
PREFEITURA. Conforme laudo de avaliação que acompanha instrumento particular a seguir 
averbado (Av-7-70.580), o imóvel desta matrícula está cadastrado na Prefeitura de 
Goiânia-GO, sob o n. 205.027.0158.1620. Emolumentos: R$ 26,01. Taxa Judiciária: R$ 13,54. 
Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-7-70.580, em 29.1.2019. Protocolo n. 250.266, em 21.1.2019. CONSOLIDAÇÃO. Em 
razão de requerimento datado de 11.12.2018 do credor fiduciário (R-3 e Av-4), nos termos do 
art. 26, § 7º, da Lei Federal n. 9.514/97, e tendo em vista o decurso do prazo das notificações a 
devedora fiduciante (R-2 e Av-5), 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, CNPJ n. 60.746.948/0001-12. Apresentado o comprovante de 
pagamento do ISTI, recolhido sobre a base de cálculo de R$ 30.819,00. Requerimento e 
documentos que o instruíram, ficam arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: 
R$ 136,03. Taxa Judiciária: R$ 13,54. Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

                                        O referido é verdade e dou fé.
                                      Goiânia, 10 de setembro de 2021.

  

                           
Emolumentos..........R$ 75,21
Tx. Judiciária...........R$ 15,82
Fundos + ISSQN......R$ 33,81
Total..........................R$ 124,84

Selo Eletrônico: 00532109012935310640694 
Consulte em: https://see.tjgo.jus.br/buscas

     

Lei 19.191/15, art. 15:
§ 4º Constitui condição necessária para os atos de registro de imóveis a demonstração ou declaração no 
instrumento público a ser registrado do recolhimento integral das parcelas previstas no § 1º deste artigo, com 
base de cálculo na Tabela XIII da Lei nº 14.376, de 27 de dezembro de 2002, do Estado de Goiás, inclusive na 
hipótese de documento lavrado em outra unidade da Federação.
§ 5º Para o registro na matrícula do imóvel de ato resultante de instrumento público lavrado fora da comarca 
de sua localização, deverá haver o prévio abono do sinal público do signatário do instrumento por tabelionato 
de notas da comarca do registro, efetivado por reconhecimento de firma.
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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 70.659, Livro 
2 desta serventia, nos termos do Art. 19, § 1º da Lei 6015 de 1973, referindo-se ao IMÓVEL: 
Fração Ideal de 0,01648%  ou  0,316m² do lote de terras de nº 1/2/13/14/15, da quadra 02, 
situado à Rua Engenheiro Eurico Viana, no  BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, nesta Capital, com 
a área total de 1.914,95m², medindo 28,85m de frente pela rua Eurico Viana; 31,85m de fundo 
confrontando com a Área Publica Municipal; 50,00m pelo lado direito, com a Rua Manaus; 
57,00m pelo lado esquerdo com os lotes 03 e 12; 07,07m pela linha de chanfrado da Av. 
Engenheiro Eurico Viana com a rua Manaus; 02,83m pela linha de chanfrado da rua São Luiz 
com a rua Manaus. PROPRIETÁRIA: RESIDENCIAL ALTO DA GLÓRIA II LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.419.327/0001-41, com sede à Av. Engenheiro Eurico Viana, n° 
574, quadra 02, lote 01, Bairro Alto da Gloria, nesta Capital. TITULO AQUISITIVO: 
R-3-eAv-4-56.794, nesta circunscrição. Dou fé. O Oficial Subst°.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-1-70.659-Goiânia, 01 de março de 2010. Foi construído na fração ideal acima o Escaninho 
de n° 62SS - subsolo inferior - RESIDENCIAL ÓPERAS RESIDENCE, com área total de 
3,25m², área privativa de 2,49m², área comum de 0,76m², no valor venal de R$570,01,  
conforme certidão de cadastramento n° 1.206.805.5 expedida pela Prefeitura Local e 
requerimento datado de 02.02.2010, revestido de todas as formalidades legais, protocolado sob 
n° 165.156 em 01.03.2010 e arquivado nesta serventia. Dou fé. O Oficial subst°.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-2-70.659-Goiânia, 06 de setembro de 2.011. Por Contrato Por Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas Normas do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) com Garantia do Imóvel por Alienação Fiduciária e Outras Avenças, com 
caráter de escritura pública, passado na cidade de Curitiba-Paraná, aos 18/08/2011, 
devidamente assinado pelas partes com 01 testemunhas, protocolado sob o nº 177.626 em 
31/08/2011, a proprietária acima qualificada vendeu o imóvel acima descrito e caracterizado a 
Sra. RAIMUNDA PINHEIRO SILVA, brasileira, viúva, pensionista, portadora da cédula  de 
identidade n° 232.111-SSP-GO e inscrita no CPF sob o n° 464.231.091-68, residente e 
domiciliada à Rua Engenheiro Viana, s/n -Q-2, apto. 603, Bairro Setor Pedro Ludovico, na 
Cidade de Goiânia-GO; pelo valor de R$180.000,00 (Valor do Apartamento, Boxes e 
Escaninho - Matriculas n°s 70.532, 70.572, 70.580 e 70.659) pagos da seguinte forma: parcela 
com recursos próprios da compradora, em R$125.000,00 - valor do financiamento 
R$55.000,00, conforme condições abaixo. Foi anexado ao contrato o comprovante de 
pagamento do ISTI conforme laudo de avaliação de nº 455.8457.7, datado de 26/08/2011, bem 
como as certidões negativas de quitação exigidas pela legislação e a CND para com o INSS de 
n° 224902011-08001011. Dou Fé. O Oficial Substº.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-3-70.659-Goiânia, 06 de setembro de 2.011. Por Contrato referido no R-2-70.659, a 
adquirente acima qualificada contratou a transferência do imóvel retro descrito e caracterizado 
em caráter fiduciário em favor do HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Múltiplo, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01701201/0001-89, com sede em 
Curitiba-PR, à Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, para garantia da dívida assumida 
no valor de R$55.000,00, mediante as seguintes condições: prazos para pagamento inicial, em 
meses 120; taxa de juros - nominal, percentual ao ano - 10,0262; efetiva, percentual ao ano 
10,5000; data da primeira prestação 10/10/2011; valor total do encargo mensal, em 
R$1.184,50; periodicidade de reajuste da prestação - mensal; composição de renda para fins de 
indenização de seguro - Raimunda Pinheiro Silva - percentual 100,00. Garantias. Em garantia 
do pagamento da dívida decorrente do financiamento celebrado  de acordo com das normas do 
SFH, ditadas pela Lei 4.380/64, e pela possibilidade dos financiamentos habitacionais 
enquadrados no SFH terem como garantia a alienação fiduciária, bem como do fiel 
cumprimento de todas as obrigações contratuais ou legais, a devedora aliena ao credor, em 
caráter fiduciário, o imóvel retro descrito e caracterizado, nos termos e para os efeitos dos 
artigos 22 à 29 da Lei 9.514 de 1997. As demais cláusulas e condições constam na escritura. 
Dou Fé. O Oficial Substº.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-4-70.659, em 30.10.2017. Protocolo n. 238.803, em 26.10.2017. ALTERAÇÃO DA 
RAZÃO SOCIAL. Conforme requerimento datado de 25.9.2017 e Ata Sumária da 156ª 
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 7.10.2016, registrada na Junta Comercial do 
Estado do Paraná - JUCEPAR, sob n. 20167762605, datado de 29.11.2016 e Protocolo n. 
16/776260-5, datado de 22.11.2016 e Certidão Específica de 15.12.2016, procede-se à esta 
averbação para constar que o credor fiduciário HSBC BANK BRASIL S/A-Banco Múltiplo, 
efetuou a cisão parcial de seu patrimônio líquido ao BANCO BRADESCO S.A. Tudo 
conforme documentos arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: R$ 24,00. 
Goiânia-GO, 30 de outubro de 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-5-70.659, em 11.9.2018. Protocolo n. 246.592, em 3.9.2018. ÓBITO. Conforme 
requerimento datado de 17.7.2018 e documento que o instruiu, procede-se à esta averbação 
para constar o falecimento da proprietária RAIMUNDA PINHEIRO SILVA (R-2), conforme 
certidão de óbito, matrícula n. 024729 01 55 2016 4 00340 029 0094652 52, no 1° Registro 
Civil e Tabelionato de Notas de Goiânia-GO. Partilha pendente de registro. Tudo conforme 
documentos arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: R$ 24,00. Goiânia-GO, 11 
de setembro de 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-6-70.659, em 29.1.2019. Protocolo n. 250.266, em 21.1.2019. CADASTRO NA 
PREFEITURA. Conforme laudo de avaliação que acompanha instrumento particular a seguir 
averbado (Av-7-70.659), o imóvel desta matrícula está cadastrado na Prefeitura de 
Goiânia-GO, sob o n. 205.027.0158.3720. Emolumentos: R$ 26,01. Taxa Judiciária: R$ 13,54. 
Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av-7-70.659, em 29.1.2019. Protocolo n. 250.266, em 21.1.2019. CONSOLIDAÇÃO. Em 
razão de requerimento datado de 11.12.2018 do credor fiduciário (R-3 e Av-4), nos termos do 
art. 26, § 7º, da Lei Federal n. 9.514/97, e tendo em vista o decurso do prazo das notificações a 
devedora fiduciante (R-2 e Av-5), 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, CNPJ n. 60.746.948/0001-12. Apresentado o comprovante de 
pagamento do ISTI, recolhido sobre a base de cálculo de R$ 30.819,00. Requerimento e 
documentos que o instruíram, ficam arquivados digitalmente nesta serventia. Emolumentos: 
R$ 136,03. Taxa Judiciária: R$ 13,54. Goiânia - GO, 29 de janeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

                                        O referido é verdade e dou fé.
                                     Goiânia, 10 de setembro de 2021.

Emolumentos..........R$ 75,21
Tx. Judiciária...........R$ 15,82
Fundos + ISSQN......R$ 33,81
Total..........................R$ 124,84

Selo Eletrônico: 00532109012935310640696 
Consulte em: https://see.tjgo.jus.br/buscas

     

Lei 19.191/15, art. 15:
§ 4º Constitui condição necessária para os atos de registro de imóveis a demonstração ou declaração no 
instrumento público a ser registrado do recolhimento integral das parcelas previstas no § 1º deste artigo, com 
base de cálculo na Tabela XIII da Lei nº 14.376, de 27 de dezembro de 2002, do Estado de Goiás, inclusive na 
hipótese de documento lavrado em outra unidade da Federação.
§ 5º Para o registro na matrícula do imóvel de ato resultante de instrumento público lavrado fora da comarca 
de sua localização, deverá haver o prévio abono do sinal público do signatário do instrumento por tabelionato 
de notas da comarca do registro, efetivado por reconhecimento de firma.
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Assinado de forma digital por 
SIMONE PEREIRA 
SOARES:03055936175 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), 
ou=05334890000191, cn=SIMONE 
PEREIRA SOARES:03055936175 
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