
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS V

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1® CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECIO ALVES DA S/LWA/TITULAR

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

O Bacharel Decio Alves da Silva 
Oficial do Registro de Imoveis 
da 1a Circunscrigao de Itumbiara, 
Estado de Goias, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, que a presente e reprodugao autentica da matricula 
n° 14.939, Livro 2 - Registro Geral, e foi extraida por meio reprografico nos termos do 
Art. 19, § 1°, da Lei 6.015 de 1973 e Art.41 da Lei 8.935 de 18/11/1994 e esta conforme o 
original, feito em data de 05 de maio de 2006, doJMOVEL: Um lote de terreno de numero 
dois (02), da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por trinta (30,00) 
metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado a Rua Joao Rocha, no Bairro 
Karfan, nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Rua Joao Rocha, numa extensao 
de doze (12,00) metros, pela direita com o lote numero um (01), numa extensao de trinta 
(30,00) metros, pela esquerda com o lote numero tres (03), numa extensao de trinta (30,00) 
metros e ao fundo com o lote numero sete (07), numa extensao de doze (12,00) metros. 
PROPRIETARIQS: JOSE ARNALDO IDO VALE, engenheiro civil, portador da Cl. n° 
M.447.670 SSP-MG, inscrito no CPF n° 220.215.586-49, filho de Jose do Vale e Armelina 
Pereira do Vale, natural de Tupaciguara-MG, nascido em 16/10/1950 e sua mulher Rosana 
Carvalho Lopes do Vale, auxiliar administrative, portadora da Cl n° 1.312.059 SSP-GO, 
inscrita no CPF n° 472.884.931-72, filha de Wagner Mendes de Carvalho e Rosa Maria de 
Carvalho, natural de Tupaciguara-MG, nascida em 25/06/1959, brasileiros, casados sob o 
regime de comunhao de bens, residentes e domiciliados na Rua Getulio Vargas, n° 266, 
Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade. REGISTRO ANTERIOR: n°s R1/7.538 e AV3/7.538, 
Livro 2 - Registro Geral, neste Cartorio.

R1-14.939: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSMITENTES: JOSE ARNALDO DO VALE, 
engenheiro civil, portador da Cl. n° M.447.670 SSP-MG, inscrito no CPF n° 220.215.586-49, 
filho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural de Tupaciguara-MG, nascido em 
16/10/1950 e sua mulher Rosana Carvalho Lopes do Vale, auxiliar administrativa, portadora 
da Cl n° 1.312.059 SSP-GO, inscrita no CPF n° 472.884.931-72, filha de Wagner Mendes 
de Carvalho e Rosa Maria de Carvalho, natural de Tupaciguara-MG, nascida em 
25/06/1959, brasileiros, casados sob o regime de comunhao de bens, residentes e 
domiciliados na Rua Getulio Vargas, n° 266, Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade. 
ADQUIRENTES: ALDA DO PRADO FERREIRA, viuva, agropecuarista, portadora da Cl. n° 
397.923 SSP-GO, inscrita no CPF n° 440.256.531-68, filha de Raimundo Pereira do Prado e 
Clarinda do Prado, natural de Santa Juliana-MG, nascida em 20/01/1946 e GALIA PRADO 
FERREIRA, solteira, administradora de empresa, portadora da Cl. n° 2.920.775 SSP-GO, 
inscrita no CPF n° 642.664.191-04, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado Ferreira, natural 
de Morrinhos-GO, nascida em 19/07/1974, brasifeiras, residentes e domiciliadas na Rua 
Paranaiba, n° 410, centre, Goiatuba-GO. COMPRA E VENDA: Escritura publica de 17 de 
abril de 2006, lavrada no Cartorio do 3° Tabelionato de Notas local, Livro 106-N, fls. 71/84. 
VALOR: R$2.619,95 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos). Os 
transmitentes transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima.
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R2-14.939: Itumbiara, 29 de setembro de 2008. INCORPORADORA: PRADO FERREIRA^pg^-p**^ 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LIDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Republica, n° 130, Sala 

Setor Central, nesta cidade, representada por suas sodas: Galia Prado Ferreira e Alda 
do Prado Ferreira. INCORPORADAS: GALIA PRADO FERREIRA, solteira, maior, 
administradora de empresas, portadora da CI.RG n° 2.920.755 SSP-GO, inscrita no CPF n°
642 664 191-04, natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado Ferreira, 
nascida em 19/07/1974 e ALDA DO PRADO FERREIRA, viuva, agropecuarista, portadora 
da CI.RG n° 397.923 SSP-GO, inscrita no CPF n° 440.256.531-68, natural de Santa 
Juliana-MG, filha de Raimundo Pereira do Prado e Clarinda do Prado, nascida em 
20/01/1946, brasileiras, residentes e domiciliadas na Rua Paranaiba, n° 410, centre,
Goiatuba-GO. TITULO: Incorporagao. Escritura Publica de Incorporagao de Bens a 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada lavrada aos 19 de setembro de 2008,

Cartorio do 2° Tabelionato de Notas local, Livro 600-N, folhas 1/29. O imovel constante 
da matricula n° 14.939, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terreno de numero 
dois (02), da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por trinta 
(30,00) metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado na Rua Joao 
Rocha, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do Bairro Karfan), nesta cidade, lote 
que confronta pela frente com a Rua Joao Rocha, numa extensao de doze (12,00) 
metros, pela direita com o lote de numero um (01), numa extensao de trinta (30,00) 
metros, pela esquerda com lote numero tres (03), numa extensao de trinta (30,00) 
metros e ao fundo com lote numero sete (07), numa extensao de doze (12,00) metros. |g|||j|r: 
Em 18 de junho de 2008, conforme Segunda Alteragao de Sociedade Empresaria Limitada, 
devidamente registrado junto a Junta Comercial do Estado de Goias sob o n° 52080914225, 
aos 27/06/2008, fizeram uma Constituigao de Sociedade por Quotas de Responsabilidade 
Limitada, com Capital e Incorporagao de Bens Imoveis, e nesse Contrato ficou declarado: o l||ggg|^ 
Capital Social da Empresa e de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); nesse 
Contrato Social seria integralizado pelas sodas Alda do Prado Ferreira e Galia Prado 
Ferreira, com incorporagao de bens imoveis, sendo que a soda Alda do Prado Ferreira 
subscreve 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, e integralizou em moeda corrente do 
pais, o valor de R$12.143,00 (doze mil, cento e quarenta e tres reais), e 112.857 (cento e 
doze mil e oitocentos e cinquenta e sete) cotas, pela integralizagao e incorporagao de 
50% (cinquenta por cento), dos imoveis das quadras 14, 15 e 16, registros n°s 
R1/14.938 a R1/14.987, em 05/05/2008, neste Cartorio, e das quadras 17, 18 e 19, p 
registros n°s R1/14.894 a R1/14.937, em 05/05/2006, neste Cartorio, a socia Galia Prado ^
Ferreira, subscreve 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, e integralizou em moeda 
corrente do Pais, o valor de R$12.143,00 (doze mil e cento e quarenta e tres reais) e 
112.857 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta e sete) cotas, pela integralizagao e 
incorporagao de 50% (cinquenta por cento), dos imoveis das quadras 14, 15 e 16, 
registros n°s R1/14.938 a R1/14.987, em 05/05/2006, neste Cartorio e das quadras 17, 18 
e 19, registros n°s R1/14.894 a R1/14.937, em 05/05/2006, neste Cartorio, o que ora o fe
ta zem pela presente escritura e atraves deste instrumento, Incorporagao que vem efetivar e 
integralizar parte do capital social da firma, por esta maneira, completando assim a 
constituigao da sociedade. As socias Alda do Prado Ferreira e Galia Prado Ferreira 
integralizam o Capital Social da Firma Incorporadora com os imoveis dos registros n°s 
R1/14.894 a R1/14.987, avaliados cada um em R$2.659,57 (dois mil, seiscentos e cinquenta 
e nove reais e cinquenta e sete centavos). Que as incorporadas Alda do Prado Ferreira e 
Galia Prado Ferreira, por este instrumento, cedem e transferem a Incorporadora Prado 
Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, todo o direito, dominio, agao e posse que 
tinham e exerciam sobre o imovel, para que, dele a mesma use como seu que e e fica ^ 
sendo, fazendo esta Incorporagao boa, firme e valiosa, a todo o tempo, respondendo pela f?g|; -
eviegao se chamados a autoria. Que pela firma Prado Ferreira Desenvolvimento e 
Incorporagao Ltda, por seus representantes legais, foi dito, que aceita a presente escritura 
como nela se declara, ficando pago o prego da aquisigao do imovel, benfeitorias, maquinas, 
pela realizagao efetiva das cotas de capital da incorporada. Pelas Incorporadas foi 
declarado que o presente ato esta isento do imposto de transmissao inter-vivus, na
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1a CIRCUNSCRigAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECIO ALVES DA SILVA I TITULAR

X' CERTIDAO DE INTEIRO TEORmim
conformidade da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Codigo Tributario Nacional), no 
seu artigo 36, paragrafos I e II e da Lei 954/88 segao II, artigo 3° inciso III, da Prefeitura 

Mf; Municipal de Itumbiara. As demais condigoes constam da via da escritura arquivada neste 
Cartorio.: mm R3-14.939: Itumbiara, 01 de abril de 2009. COMPROMISSARIA: PRADO FERREIRA 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede 
a Praga da Republica, n° 130, Sala 801, centre, nesta cidade, representada per sua socia 
Galia Prado Ferreira, brasileira, solteira, administradora de empresas e empresaria, RG n° 
2.920.775 SSP-GO, natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 
Ferreira, nascida aos 19 de julho de 1974, residente a Rua Paranaiba, n° 410, centro, em 
Goiatuba. CREDOR: MUNICIPIO DE ITUMBIARA, com sede a Praga da Republica, n° 129, 
Bairro centro, nesta cidade. TITULO: Hipoteca. Conforme Termo de Compromisso e 
Ajustamento de Conduta e Concessao de Hipoteca em favor do Municipio de Itumbiara 
datado de 19 de margo de 2009, assinado pela Compromissaria Prado Ferreira 
Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, pelo Promotor de Justiga Reuder Cavalcante Motta, 
pela Advogada da Comissaria Tali Blanche Tiosso, OAB/GO 21.115 e pelo Secretario 
Municipal de Planejamento de Itumbiara Samir Dahas Nogueira, a Compromissaria firma 
perante o Ministerio Publico do Estado de Goias, doravante denominado Ministerio Publico, 
por seu orgao de execugao na Comarca de Itumbiara, 3a Promotoria de Justiga, Curadoria 
de Defesa do Consumidor, o presente Termo de ajustamento de conduta, de natureza 
protetiva ao consumidor e a moralidade administrativa. Considerando como principio da 
Ordem Economica e financeira a “defesa do consumidor”, nos termos do artigo 170, V da 
Constituigao Federal; Considerando incumbir ao Estado, na forma da lei, a respeito do 
consumidor, “a defesa do consumidor”, nos termos do artigo 5°, XXXII; Considerando que a 
Lei n° 8.078/90, Codigo de Defesa do consumidor, expressa como direitos basicos do 
consumidor, verbis: “Artigo 6° Sao direitos basicos do consumidor: ... II - a educagao e 
divulgagao sobre o consume adequado dos produtos e servigos, asseguradas a liberdade 
de escolha e a igualdade nas contratagao; III - a informagao adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e servigos, com especificagao correta de quantidade, caracteristicas, 
composigao, qualidade e prego, bem como os riscos que apresentem; ... X - a adequada e 
eficaz prestagao dos servigos publicos em geral. Considerando que a Lei n° 8.078/90, 
Codigo de Defesa do consumidor, expressa nos termos do artigo 3°, § 1° c/c 18, § 6°, 
verbis: “Artigo 3° § 1° Produto e qualquer bem, movel ou imovel, material ou imaterial. Art. 
18. ... § 6° Sao improprios ao consumo: ... Ill - os produtos que, por qualquer motive, se 
revelem inadequados ao fim a que se destinam”. Considerando que a Compromissaria esta 
realizando vendas de imoveis em loteamento denominado Jardim Beira Rio, sem que conte 
ainda o referido loteamento com infraestrutura necessaria para o uso residencial. 
Considerando que a Compromissaria esta firmando contrato de compra e venda com 
particulars comprometendo-se a entregar a infraestrutura minima no prazo de ate 24 (vinte 
e quatro) meses. Considerando que o loteamento foi aprovado pelo Municipio de Itumbiara 
no ano de 1960, sem que tenha sido aprovado urn cronograma de implantagao da 
infraestrutura do loteamento. Considerando o risco de prejuizo para o Municipio de 
Itumbiara e, indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrato 
por parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da implantagao da
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p*iinfraestrutura do loteamento. Considerando o interesse da Compromissaria em dar garantia^^^ 
aos seus compradores e ao Poder Publico de que ira cumprir o disposto em seu contrato 
padrao de venda dos lotes no tocante a realizagao das obras de infraestrutura no local. 
Considerando que a Secretaria Municipal de Planejamento realizou estimativa do custo que 
teria o poder publico municipal caso tenha que complementar as obras de infraestrutura 
faltantes, em caso de descumprimento por parte da Compromissaria. Considerando que a 
Compromissaria anuiu a proposta do Ministerio Publico em oferecer lotes em garantia ao 
Municlpio de Itumbiara em caso de seu descumprimento da execugao da infraestrutura do 
loteamento, resolvem ajustar o seguinte: A Compromissaria se compromete em realizar as §jj 
seguintes obras de infraestrutura no Loteamento denominado Jardim Beira Rio, nesta 
cidade, dentro dos prazos indicados a seguir: GRUPO 01: Itens de Infraestrutura: Rede de 
esgoto, Rede de agua tratada e Rede de energia eletrica e iluminagao publica, todos com 
prazo para cumprimento em 31 de janeiro de 2010 e GRUPO 02: Itens de Infraestrutura. 
Asfaltamento das ruas, Galeria de captagao de aguas fluviais e Guias, todos com prazo WgZ&m; 
para cumprimento em 31 de dezembro de 2010. Considera-se o Loteamento Jardim Beira 
Rio como aquele definido no artigo 1° da Lei Municipal n° 3.572/2007: ‘quadras 14, 15, 16,
17, 18 e 19 do Bairro Karfan, localizada na confluencia das Avenidas Genesio Borges,
Sebastiao Xavier e Jose Ludovico de Almeida”,- DA FISCALIZAQAO DO MPGO: A f|||l|g 
verificagao do cumprimento dos prazos para a conclusao das obras de infraestrutura no 
Loteamento Jardim Beira Rio sera feita pelo Ministerio Publico, por meio de seus servidores ^ 
peritos com formagao em Engenharia Civil e/ou Arquitetura, ou por meio de pessoa com f|3 
formagao equivalente que venha o Ministerio Publico nomear especificamente para o ato, 
imediatamente apos o vencimento dos prazos ja avengados,- DA NOTIFICAQAO E DO 
PRAZO DE DEFESA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO: Verificado o descumprimento r*® 
dos prazos ja indicados, o Ministerio Publico notificara a Compromissaria no seu enderego 
ja indicado, ou outro nesta cidade que previamente tenha informado, concedendo-lhe prazo 
de 15 (quinze) dias para esclarecimentos. Em caso de manutengao do descumprimento dos

Ministerio Publico por si ou por meio de requisigao Municipio de
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prazos indicados, o
Itumbiara, que procedera a execugao deste termo, tendo como garantia o bem dado na 
hipoteca indicada abaixo. A notificagao da Compromissaria podera acontecer por meio de 
qualquer de seus empregados no enderego indicado, comprovada mediante recibo ou gg 
certidao do oficial de promotoria, nao sendo necessaria a notificagao por edital, em qualquer |j£ 
caso. Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso na 
realizagao de obras de infraestrutura comprovadamente motivado pelas concessionarias de ^ 
servigos publicos, por culpa exclusiva das mesmas. DA HIPOTECA: A Compromissaria jp' J 
concede ao Municipio de Itumbiara a hipoteca do imovel constante da matricula n° 14.939, 

garantia do cumprimento das obras de infraestrutura ja indicadas,- DA COMUNICAQAO 
DO CUMPRIMENTO E DA LIBERAQAO DA HIPOTECA: Cabera a Compromissaria 
comunicar ao Ministerio Publico o cumprimento das etapas das obras de infraestrutura por 
meio de carta enderegada a 3a Promotoria de Justiga de Itumbiara, que, no prazo de 30 jg|v 
(trinta) dias comprometera a realizar pericia no local para confirmagao do cumprimento jp/1 
satisfatorio da etapa. Se constatada na pericia o cumprimento das etapas indicadas no 
Grupo 01 ja citado, o Ministerio Publico encaminhara Oficio ao Cartorio de Registro de 
Imoveis para a liberagao da Hipoteca referente aos lotes 01 (um) a 07 (sete) da quadra 14 
(quatorze). Se constatada na pericia o cumprimento das etapas indicadas no Grupo 02 ja 
citado, o Ministerio Publico encaminhara Oficio ao Cartorio de Registro de Imoveis para a 
liberagao da Hipoteca referente aos lotes 08 (oito) a 15 (quinze) da quadra 14 (quatorze). ^
Nao se consideram cumpridas as etapas de obras de infraestrutura que nao contem com a 
aprovagao dos orgaos publicos competentes, quando for o caso. Ex. CELG. SANEAGO, ^ S\ 
etc,- DA PUBLICIDADE DESTE TERMO: O presente Termo e de carater publico irrestrito.
Fica, porem, vedada a Compromissaria usar o nome do Ministerio Publico em qualquer 
publicidade que fizer, sob pena de multa de R$50.000,000 (cinquenta mil reais) por 
veiculagao. Nao fica vedada porem a publicidade em que se informe que o cumprimento 
das obras de infraestrutura esta compromissado em Cartorio,- DA EFICACIA DO TERMO: A 
Compromissaria tern pleno conhecimento de que o presente termo de compromisso de 
ajustamento de conduta tern eficacia de titulo executive extrajudicial, podendo ser 
executado imediatamente apos o vencimento dos prazos avengados, apos a notificagao ja 
prevista. Ressalta-se que o descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas, nos ^w
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prazos estipulados e na forma prevista no presente termo, importa em obrigagao de fazer 
exigivel imediatamente pelo Ministerio Publico aos obrigados. Ficam os compromissarios e 
seus prepostos e funcionarios, cientes de que o descumprimento total ou parcial das 
obrigagoes ora assumidas, podem vir a ensejar justa causa para que o Ministerio Publico 
possa ajuizar agoes civis publicas de obrigagao de fazer com aplicagao de multas aos 
agentes envolvidos e/ou ag5es criminals, conforme o caso. Alem do imovel desta matricula 
outros imoveis tambem fazem parte desta hipoteca conforme matriculas n°s 14.938, 14.940, 
14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.945, 14.946, 14.947, 14.948, 14.949, 14.950, 14.951 e 
14.952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.: 
R$lsento.

AV4-14.939: Itumbiara, 12 de julho de 2012. Nos termos do Oficio n° 134/2012, de 28 de 
junho de 2012, dos autos n° 201200096658, devidamente assinado pelo Promotor de 
Justiga, Dr. Marcelo de Freitas em substituigao, da 4a Promotoria de Justiga desta Comarca, 
o Ministerio Publico do Estado de Goias, por intermedio do Promotor de Justiga, vem nos 
termos do art. 129, inciso VI, da Constituigao Federal e do Artigo 26, inciso I, letra "b", da 
Lei n° 8.625/93, autorizar ao Cartorio a proceder no imovel da matricula n° 14.939, a 
liberagao da hipoteca, constante do registro n° R3/14.939, do Termo de Ajustamento de 
Conduta e Concessao de Hipoteca em favor do Municipio de Itumbiara-GO, ficando o 
imovel livre e desembaragado. Emol: R$lsento.

R5-14.939: Itumbiara, 28 de novembro de 2017 - Protocolo n° 82.095. OUTORGANTE 
'$■ DEVEDORA: PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA-ME, 

pessoa juridica, inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Republica,
. ^ n° 130, sala 801, Centro, nesta cidade, representada por suas sodas GAUA PRADO 

S ' ^ FERREIRA, brasileira, solteira, maior e capaz, empresaria, portadora da Cl RG n° 2.920.775 
.^t SSP-GO e inscrita no CPF n° 642.664.191-04, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 

Ferreira, nascida em 19/07/1974, natural de Morrinhos-GO, residente e domiciliada na Rua 
Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO e ALDA DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, 
empresaria, portadora da CI.RG n° 397.923 SSP-GO e inscrita no CPF n0 440.256.531-68, 
filha de Raimundo Pereira do Prado e Clarinda do Prado, nascida em 20/01/1946, natural de 

' Santa Juliana-MG, residente e domiciliada na Rua Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO, 
termos da Segunda Alteragao de Sociedade Empresaria Limitada e Consolidagao do 

Contrato Social, devidamente registrada na JUCEG sob n° 52080914225 em data de 
f 27/06/2008, NIRE n° 52202428004. AVALISTAS: GALIA PRADO FERREIRA E ALDA DO 

PRADO FERREIRA (acima qualificadas). CREDOR: HALO XAVIER GUERINO, brasileiro, 
casado, empresario, portador da CI.RG n° 4.346.870 DGPC-GO e inscrito no CPF n° 
704 347.941-04, filho de Wilson Guerino e Stella Maris Xavier Guerino, nascido em 
06/06/1981, natural de Uberlandia-MG, residente e domiciliado na Avenida T-15, n° 1.746, 
Bairro Jardi’m America, na cidade de Goiania-GO. TITULO: Escritura Publica de Confissao 
de Divida com Garantia Hipotecaria, lavrada aos 16 de novembro de 2017, no 1° Cartorio de 
Notas local, Livro 571-N, folhas 027/031. A outorgante Devedora e as Avalistas disseram 
que se confessam devedoras do Outorgado Credor, da importancia de R$68.000,00 
(sessenta e oito mil reais), conforme negociagoes feitas entre as partes, importancia esta 
que e liquida, certa e exigivel para todos os fins de direito. Em decorrencia da divida ora
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confessada a outorgante Devedora e as Avalistas, se comprometem e obngam a paga-la 
Outorgado Credor, em moeda corrente do pais, em uma unica parcela representada 
uma nota promissoria, com vencimento em 30 de dezembro de 2017. Fica a outorganteP^ 
Devedora e as Avalistas, com a opgao de amortizar total ou parcial a dlvida, antes do prazo 
estipulado, com expresso acordo das partes. Fica tambem acordado entre as partes, que o 
nao pagamento no tempo, lugar e forma convencionado, acarretara automaticamente o 
vencimento desta, autorizando o inlcio imediato da execugao judicial, sujeita a mcidencia de 
corregao, juros legais e mais encargos e despesas processuais que abrange os honoranos ,jf ^ 
advocaticios do profissional contratado pelo Outorgado Credor. Em face do absolute 
reconhecimento da presente divida, a Outorgante Devedora e as Avalista, desde ja, 
renunciam do direito da propositura de supostos embargos a execugao, sob pena de 
litigancia de ma fe. E considerada quitada a referida divida, mediante o pagamento integral 
da importancia acima referida, para todos os efeitos, que na ocasiao declarara haver 
recebido, a importancia da divida originaria. Nao constituira ou induzira novagao, renuncia 
ou desistencia as sangoes asseguradas e previstas neste instrumento ou marcadas na Lei 
que se reportara a eventual tolerancia do Outorgado Credor, no recebimento posterior ao 
vencimento das obrigagoes aqui estabelecidas. GARANTIA: A Outorgante Devedora, 
senhora e legitima possuidora da para garantia do principal da divida, em primeira, unica e 
especial hipoteca, sem concorrencia de terceiros, o imovel constante da matricula n°
14.939. Concorda a Outorgante Devedora e as Avalistas e o Outorgado Credor, que esta 
hipoteca em hipotese alguma sera liberada, a nao ser pelo pagamento total da divida ora 
assumida e confessada. Que os contratantes dao ao bem hipotecado o valor de 
R$80.000,00 (oitenta mil reais), neste valor esta incluido outro imovel constante desta 
escritura. A outorgante Devedora e as Avalistas, se obrigam a bem zelar e administrar o | ' 
imovel ora por ele hipoteca e, de nao dispor gravando-o a terceiros, cedendo, alugando, 
transferindo ou alienando de qualquer forma, sem previo e exposto consentimento por 
escrito do Outorgado Credor, bem como a te-lo sempre quites de impostos e taxas, sob 
pena de tornar desde logo exigivel o total da divida. A Outorgante Devedora e as Avalistas, 
declaram expressamente que a presente hipoteca abrange nao so o imovel descrito, bem 
como todas as benfeitorias nele edificada, as quais ficam desde logo, incluidas na garantia 
hipotecaria, mediante simples averbagao dos comprovantes respectivos a margem da 0) ^
inscrigao hipotecaria. Obriga-se a Outorgante Devedora e as Avalistas a trazer o bem ^ 
hipotecado em bom estado de conservagao e asseio, fazendo por sua conta os reparos que 
se tornarem necessarios, bem como, se obrigam a defende-lo, contra esbulhos e turbagoes 
por parte de terceiros. Fica reservado ao Outorgado Credor o direito de mandar inspecionar 
o bem hipotecado sempre que Ihe convier, correndo as despesas respectivas por conta e 
cargo da Outorgante Devedora e as Avalistas e o Outorgado Credor, obrigam-se por si 
herdeiros e sucessores a cumprirem fielmente todas as clausulas e condigoes desta 
escritura, considerando-se a presente confissao no indivisivel para o efeito de ser 
reclamado integral ou solidariamente de qualquer dos sucessores da Outorgante Devedora |g|| 
e as Avalistas. As demais condigoes constam da via da escritura arquivada neste Cartorio.
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mpSlAV6-14.939: Itumbiara, 26 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.905. Nos termos da 
Escritura Publica de Quitagao de Divida, de 23 de fevereiro de 2018, lavrada no 1° Cartorio 
de Notas local, Livro 580-N, folhas 85/88, o outorgante Italo Xavier Guerino, atraves da 
Escritura Publica de Confissao de Divida com Garantia Hipotecaria tornou-se Credor de 
Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda - ME, que ja tendo recebido de tal 
devedor a totalidade da importancia que Ihe era devida, vem, pela presente escritura e na 
melhor forma de direito, dar ao mesmo, plena, rasa, geral, irrevogavel e irretratavel quitagao 
de pagos e satisfeitos para nada mais reclamar ou exigir em tempo algum, ficando o 
Cartorio autorizando a promover o cancelamento da hipoteca registrada sob n° R5/14.939.
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R7-14.939: Itumbiara, 19 de abril de 2018 PROTOCOLO N° 83.260. DEVEDORAS: ALDA 
DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, agropecuarista, portadora da Cl n° 397.923 
SSP-GO e do CPF n° 440.256.531-68 e GALIA PRADO FERREIRA, brasileira, solteira, 
administradora de empresa, portadora da Cl n° 2.920.775 SSP-GO e do CPF n° 
642.664.191-04, residentes e domiciliados na Rua Paranaiba, n°410, Centro, Goiatuba-GO. 
CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, brasileiro, divorciado, empresario, portador do
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DE GOlAS
REGISTRO DE IMOVEIS DA 1a CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 

DEC/O ALVES DA SILVA I TITULAR'1
CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 7.830.096 SSP-SP, residente e domiciliado na Avenida 
Amazonas, n° 1.160, Centro, Goiatuba-GO. TITULO: Alienagao Fiduciaria. Nos termos do 
Contrato Particular de Confissao de Divida com Alienagao Fiduciaria, passado na cidade de 
Goiatuba-GO, aos 10 de abril de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma a 
seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel, serem 
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$236.000,00 (duzentos e trinta e 
seis reals),- Da data e valor do pagamento: Obriga-se as Confitentes Devedoras em 
efetuar o pagamento, em 10/07/2018, da integralidade da importancia ora confessada, 
acrescida de juros de 6% (seis por cento), totalizando a importancia devida, na data do 
vencimento, a soma de R$243.080,00 (duzentos e quarenta e tres mil e oitenta reais) 
Havendo antecipagao no pagamento do debito, havera, urn desconto no valor a ser pago, a 

ajustado entre as partes,- Em caso de inadimplemento, total ou parcial da presente 
Confissao, que ficara caractreizada pela simples falta de pagamento, da divida, por parte 
das Confitentes Devedoras, independentemente de qualquer notificagao judicial ou

corregao monetaria pelo INPC, mais juros
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extrajudicial, incidira sobre a mesma
compensatorios de 1% ao mes e juros moratbrios de 1% ao ano, alem de multa de 10% 
(dez por cento), sobre o valor atualizado da divida. O presente instrumento e titulo liquido, 
certo e exigivel, pelo valor acima declinado, alem das cominagoes nele imposta. 
GARANTIA: Em garantia do fiel cumprimento do presente contrato as Confitentes 
Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propriedade plena do imovel constante da 
matricula n° 14.939, com todas as suas benfeitorias, via de Alienagao Fiduciaria, na forma 

^ do artigo 22 e seguintes da Lei 9.514/97. Fica assegurado aos Confitentes Devedores, 
enquanto permanecerem na condigao de adimplentes do presente contrato, o direito a livre 
utilizagao, por sua conta e risco do imovel objeto da alienagao fiduciaria. Convencionam-se 
as partes o valor de R$300.00,00 (trezentos mil reais) para o imovel ofertado em Alienagao 
Fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do Artigo 24, da Lei 9.514/1997. 
Em caso de aplicagao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 9.514/1997, 
com a consolidagao da propriedade do imovel dado em Alienagao Fiduciaria, em nome do 
Credor, tera o mesmo, prazo de trinta (30) dias, contados da data do registro da 
consolidagao, para promover publico leilao para alienagao do imovel, procedendo-se na 
forma dos paragrafos e incisos. Este contrato opera assim entre as partes, como para seus 

1 : ^ herdeiros e sucessores a qualquer titulo. Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO,
;ggv^ para dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais 

privilegiado que parega. Alem do imovel constante desta matricula n° 14.939, os 
imoveis das matriculas n°s 14.943,14.945 e 14.940, tambem garantem a divida.
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m AV8-14.939: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N° 93.536. CONSOLIDAQAO 
DE PROPRIEDADE: Nos termos do requerimento outorgado por Antonio de Freitas Neto 
representado pelo seu procurador Silvio Arantes de Oliveira, advogado, OAB/GO n 16.29

devedoras fiduciantes Alda do Prado Ferreira, Galia Prado Ferreira e da empresa 
Interveniente/Garantidora: Prado Ferreira Desenvolvimento e'nc°rP°ra5?° s®^ rqnu®
houvesse purgagao da mora relativa ao Contrato Particular de Confissao de Div da com 

m Alienagao Fiduciaria, registrado sob n" R7/14.939, firmado em 10/04/2018, fica
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CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do cr@dojKg||^g 
fiduciario, Antonio de Freitas Neto, brasileiro, divorciado, agropecuansta, portador da Cl n 
7830096 SSP-SP, inscrito no CPF n” 262.633.948-20. O credor fiduciario adquirente devera .f«|gyrj 
promover os leiloes publicos disciplinados no artigo 27, da Lei n° 9.514/1997, devendo ser 
obedecido ainda o paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. 0 Imposto de Transmissao de igBgter 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$1.387,95 - lax. mgey 
Jud R$17 97 - ISS: R$41,64 - Total Fundos Estaduais: R$532,94, nestes valores estao 
incluidos tambem as averbapoes n°s AV8/14.943; AV8/14.945 e AV8/14.940.

SirjTt'-jSPoder Judiciario - Estado de Goias
Selo Digital

01742204113015226800103 
Consulte em:

•.//extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

O referido e verdade e dou fe. 
Itumbiara, 19/04/2/022 09;59:02

O Qficialx /7/7A

A
ITUM3IARA CARTfiRIO REGtSTROuE ^V 

^lUfiVEiS 1* CIRCUNSCRIQAO V- Emolumentos: 83,29 
: 2,52

Taxa Judiciaria: 17,42 
Fundos 39%.: 32,15 

Valor Total....: 136,74

ISSnuwSJ\Bel. Dicio lives d« SUv*
Oficlal Vitallcio

Maria Cristina Gnimaries da Silva
Suk-Oficial

Aredio Guimtries Silva
Sub-Oficial

Dicie Alves da Silva Junior
Sub-0lici«i 

ITUMBIARA - GOlAS
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sii CERTIDAO DE INTEIRO TEOR
arx

- O Bacharel Decio Alves da Silva 
Oficial do Registro de Imoveis 
da 1a Circunscrigao de Itumbiara, 
Estado de Goias, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, que a presente e reprodugao autentica da matricula 
(fc : It n° 14.940, Livro 2 - Registro Geral, e foi extraida por meio reprografico nos termos do 

Ini Art'19’ § 1°' da Lei 6 015 de 1973 e Art41 da Lei 8-9?5 de 18/11/1994 e esta conforme o 
original, feito em data de 05 de maio de 2006, do IMOViEL: Um lote de terreno de numero 

iffe'.’itQ 1 tr©s (03)- da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por trinta (30,00) 
metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado a Rua Joao Rocha, no Bairro 

Jtflggp Karfan, nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Rua Joao Rocha, numa extensao 
^10^' de doze (12,00) metros, pela direita com o lote numero dois (02), numa extensao de trinta 

(30,00) metros, pela esquerda com o lote numero quatro (04), numa extensao de trinta 
(30,00) metros e ao fundo com os lotes numeros seis e sete (6 e 7), numa extensao de doze 
02,00) metros. PROPRIETARIOS: JOSE ARNALDO DO VALE, engenheiro civil, portador 
da ci. n° M.447.670 SSP-MG, inscrito no CPF n° 220.215.586-49, filho de Jose do Vale e 

§H Oof Armelina Pereira do Vale, natural de Tupaciguara-MG, nascido em 16/10/1950 e sua mulher 
f5 ; ; M. Rosana Carvalho Lopes do Vale, auxiliar administrativa, portadora da Cl n° 1.312.059 

SSP-GO, inscrita no CPF n° 472.884.931-72, filha de Wagner Mendes de Carvalho e Rosa 
Maria de Carvalho, natural de Tupaciguara-MG, nascida em 25/06/1959, brasileiros, 
casados sob o regime de comunhao de bens, residentes e domiciliados na Rua Getulio 
Vargas, n° 266, Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade. REGISTRO ANTERIOR: n°s 
R1/7.538 e AV3/7.538, Livro 2 - Registro Geral, neste Cartorio.

R1-14.940: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSMITENTES: JOSE ARNALDO DO VALE, 
engenheiro civil, portador da Cl. n° M.447.670 SSP-MG, inscrito no CPF n° 220.215.586-49, 
filho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural de Tupaciguara-MG, nascido em 
16/10/1950 e sua mulher Rosana Carvalho Lopes do Vale, auxiliar administrativa, portadora 
da Cl n° 1.312.059 SSP-GO, inscrita no CPF n° 472.884.931-72, filha de Wagner Mendes 
de Carvalho e Rosa Maria de Carvalho, natural de Tupaciguara-MG, nascida em 
25/06/1959, brasileiros, casados sob o regime de comunhao de bens, residentes e 
domiciliados na Rua Getulio Vargas, n° 266, Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade. 
ADQUIRENTES: ALDA DO PRADO FERREIRA, viuva, agropecuarista, portadora da Cl. n° 
397.923 SSP-GO, inscrita no CPF n° 440.256.531-68, filha de Raimundo Pereira do Prado e 
Clarinda do Prado, natural de Santa Juliana-MG, nascida em 20/01/1946 e GALIA PRADO 
FERREIRA, solteira, administradora de empresa, portadora da Cl. n° 2.920.775 SSP-GO, 
inscrita no CPF n° 642.664.191-04, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado Ferreira, natural 
de Morrinhos-GO, nascida em 19/07/1974, brasileiras, residentes e domiciliadas na Rua 
Paranaiba, n° 410, centra, Goiatuba-GO. COMPRA E VENDA: Escritura pubhca de 17 de 
abril de 2006, lavrada no Cartorio do 3° Tabelionato de Notas local, Livro 106-N, fls. 71/84. 
VALOR: R$2.619,95 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos). Os 
transmitentes transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima.
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R2-14.940: Itumbiara, 29 de setembro de 2008. INCORPORADORA: PRADO FERREIRA^|ip|^~yp* 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Republica, n° 130, Sala 

Setor Central, nesta cidade, representada por suas sodas: Galia Prado Ferreira e Alda 
do Prado Ferreira. INCORPORADAS: GALIA PRADO FERREIRA, solteira, maior, 
administradora de empresas, portadora da CI.RG n° 2.920.755 SSP-GO, inscrita no CPF n°
642 664.191-04, natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado Ferreira, 
nascida em 19/07/1974 e ALDA DO PRADO FERREIRA, viuva, agropecuarista, portadora 
da CI.RG n° 397.923 SSP-GO, inscrita no CPF n° 440.256.531-68, natural de Santa 
Juliana-MG, filha de Raimundo Pereira do Prado e Clarinda do Prado, nascida em ;|||gjr 
20/01/1946, brasileiras, residentes e domiciliadas na Rua Paranaiba, n° 410, centro,
Goiatuba-GO. TITULO: Incorporagao. Escritura Publica de Incorporagao de Bens a 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada lavrada aos 19 de setembro de 2008,

Cartorio do 2° Tabelionato de Notas local, Livro 600-N, folhas 1/29. O imovel 
constante da matricula n° 14.940, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terreno de 
numero tres (03), da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por 
trinta (30,00) metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado na Rua Joao 
Rocha, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do Bairro Karfan), nesta cidade, lote 
que confronta pela frente com a Rua Joao Rocha, numa extensao de doze (12,00)
metros, pela direita com o lote de numero dois (02), numa extensao de trinta (30,00)
metros, pela esquerda com lote numero quatro (04), numa extensao de trinta (30,00)
metros e ao fundo com os lotes seis e sete (6 e 7), numa extensao de doze (12,00)
metros. Em 18 de junho de 2008, conforme Segunda Aiteragao de Sociedade Empresaria 
Limitada, devidamente registrado junto a Junta Comercial do Estado de Goias sob o n°

801

no

52080914225, aos 27/06/2008, fizeram uma Constituigao de Sociedade por Quotas de \
Responsabilidade Limitada, com Capital e Incorporagao de Bens Imoveis, e nesse Contrato 
ficou declarado: o Capital Social da Empresa e de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reals); nesse Contrato Social seria integralizado pelas sodas Alda do Prado Ferreira e Galia \
Prado Ferreira, com incorporagao de bens imoveis, sendo que a socia Alda do Prado ■. 
Ferreira subscreve 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, e integralizou em moeda 
corrente do pais, o valor de R$12.143,00 (doze mil, cento e quarenta e tres reais), e 
112.857 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta e sete) cotas, pela integralizagao e 
incorporagao de 50% (cinquenta por cento), dos imoveis das quadras 14, 15 e 16, 
registros n°s R1/14.938 a R1/14.987, em 05/05/2008, neste Cartorio, e das quadras 17,
18 e 19, registros n°s R1/14.894 a R1/14.937, em 05/05/2006, neste Cartorio, a socia 
Galia Prado Ferreira, subscreve 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, e integralizou em 
moeda corrente do Pais, o valor de R$12.143,00 (doze mil e cento e quarenta e tres reais) e 
112.857 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta e sete) cotas, pela integralizagao e 
incorporagao de 50% (cinquenta por cento), dos imoveis das quadras 14, 15 e 16, 
registros n°s R1/14.938 a R1/14.987, em 05/05/2006, neste Cartorio e das quadras 17, 18 
e 19, registros n°s R1/14.894 a R1/14.937, em 05/05/2006, neste Cartorio, o que ora o 
fazem pela presente escritura e atraves deste instrumento, Incorporagao que vem efetivar e 
integralizar parte do capital social da firma, por esta maneira, completando assim a 
constituigao da sociedade. As socias Alda do Prado Ferreira e Galia Prado Ferreira 
integralizam o Capital Social da Firma Incorporadora com os imoveis dos registros n°s 
R1/14.894 a R1/14.987, avaliados cada um em R$2.659,57 (dois mil, seiscentos e cinquenta 
e nove reais e cinquenta e sete centavos). Que as incorporadas Alda do Prado Ferreira e 
Galia Prado Ferreira, por este instrumento, cedem e transferem a Incorporadora Prado 
Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, todo o direito, dominio, agao e posse que 
tinham e exerciam sobre o imovel, para que, dele a mesma use como seu que e e fica 
sendo, fazendo esta Incorporagao boa, firme e valiosa, a todo o tempo, respondendo pela 
evicgao se chamados a autoria. Que pela firma Prado Ferreira Desenvolvimento e 
Incorporagao Ltda, por seus representantes iegais, foi dito, que aceita a presente escritura
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como nela se declara, ficando pago o prego da aquisigao do imovel, benfeitorias, maquinas, 
pela realizagao efetiva das cotas de capital da incorporada. Pelas Incorporadas foi 
declarado que o presente ato esta isento do imposto de transmissao inter-vivus, na
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1* ClIRCUNSCRigAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
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conformidade da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Codigo Tributario Nacional), no 
seu artigo 36, paragrafos I e ll e da Lei 954/88 segao II, artigo 3° inciso III, da Prefeitura 
Municipal de Itumbiara. As demais condigoes constam da via da escritura arquivada neste 

fey Cartorio.

R3-14.940 Itumbiara, 01 de abril de 2009. COMPROMISSARIA: PRADO FERREIRA 
t,, ,Wi| DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede 

J4 ; a Praga da Republica, n° 130, Sala 801, centre, nesta cidade, representada por sua socia
til Galia Prado Ferreira, brasiieira, solteira, administradora de empresas e empresaria, RG n°

iiim

2.920.775 SSP-GO, natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 
Ferreira, nascida aos 19 de julho de 1974, residente a Rua Paranaiba, n° 410, centro, em 
Goiatuba. CREDOR: MUNICIPIO DE ITUMBIARA, com sede a Praga da Republica, n° 129, 
Bairro centro, nesta cidade. TITULO: Hipoteca. Conforme Termo de Compromisso e 
Ajustamento de Conduta e Goncessao de Hipoteca em favor do Municipio de Itumbiara 
datado de 19 de margo de 2009, assinado pela Compromissaria Prado Ferreira 
Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, pelo Promotor de Justiga Reuder Cavalcante Motta, 
pela Advogada da Comissaria Tali Blanche Tiosso, OAB/GO 21.115 e pelo Secretario 
Municipal de Planejamento de Itumbiara Samir Dahas Nogueira, a Compromissaria firma 
perante o Ministerio Publico do Estado de Goias, doravante denominado Ministerio Publico, 
por seu orgao de execugao na Comarca de Itumbiara, 3a Promotoria de Justiga, Curadoria 
de Defesa do Consumidor, o presente Termo de ajustamento de conduta, de natureza 
protetiva ao consumidor e a moralidade administrativa. Considerando como principio da 
Ordem Economica e financeira a “defesa do consumidor”, nos termos do artigo 170, V da 
Constituigao Federal; Considerando incumbir ao Estado, na forma da lei, a respeito do 
consumidor, “a defesa do consumidor”, nos termos do artigo 5°, XXXII; Considerando que a 
Lei n° 8.078/90, Codigo de Defesa do consumidor, expressa como direitos basicos do 
consumidor, verbis: “Artigo 6° Sao direitos basicos do consumidor: ... II - a educagao e 
divuigagao sobre o consume adequado dos produtos e servigos, asseguradas a liberdade 
de escolha e a igualdade nas contratagao; III - a informagao adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e servigos, com especificagao correta de quantidade, caracteristicas, 
composigao, qualidade e prego, bem como os riscos que apresentem; ... X - a adequada e 
eficaz prestagao dos servigos publicos em geral. Considerando que a Lei n° 8.078/90, 
Codigo de Defesa do consumidor, expressa nos termos do artigo 3°, § 1° c/c 18, § 6°, 
verbis: “Artigo 3° § 1° Produto e qualquer bem, movel ou imovel, material ou imaterial. Art. 
18. ... § 6° Sao improprios ao consumo: ... Ill - os produtos que, por qualquer motivo, se 
revelem inadequados ao fim a que se destinam”. Considerando que a Compromissaria esta 
realizando vendas de imoveis em loteamento denominado Jardim Beira Rio, sem que conte 
ainda o referido loteamento com infraestrutura necessaria para o uso residencial. 
Considerando que a Compromissaria esta firmando contrato de compra e venda com 
particulars comprometendo-se a entregar a infraestrutura minima no prazo de ate 24 (vinte 
e quatro) meses. Considerando que o loteamento foi aprovado pelo Municipio de Itumbiara 
no ano de I960, sem que tenha side aprovado urn cronograma de implantagao da 
infraestrutura do loteamento. Considerando o risco de prejuizo para o Municipio de 
Itumbiara e, indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrato 
por parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da implantagao da
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■minfraestrutura do loteamento. Considerando o interesse da Compromissaria em dar garantiaj||p 

aos seus compradores e ao Poder Publico de que ira cumprir o disposto em seu contratcggg 
padrao de venda dos lotes no tocante a realizagao das obras de infraestrutura no local. ^ 
Considerando que a Secretaria Municipal de Planejamento realizou estimativa do custo que 
teria o poder publico municipal caso tenha que complementar as obras de infraestrutura 
faltantes, em caso de descumprimento por parte da Compromissaria. Considerando que ~ 
Compromissaria anuiu a proposta do Ministerio Publico em oferecer lotes em garantia ao 
Municipio de Itumbiara em caso de seu descumprimento da execugao da infraestrutura do 
loteamento, resolvem ajustar o seguinte: A Compromissaria se compromete em realizar as

Loteamento denominado Jardim Beira Rio, nesta

a

=1seguintes obras de infraestrutura no
cidade, dentro dos prazos indicados a seguir: GRUPO 01: Itens de Infraestrutura: Rede de 
esgoto, Rede de agua tratada e Rede de energia eletrica e iluminagao publica. todos com 
prazo para cumprimento em 31 de Janeiro de 2010 e GRUPO 02: Itens de Infraestrutura. 
Asfaltamento das ruas, Galeria de captagao de aguas fluviais e Guias, todos com prazo 
para cumprimento em 31 de dezembro de 2010. Considera-se o Loteamento Jardim Beira 
Rio como aquele definido no artigo 1° da Lei Municipal n° 3.572/2007: ‘quadras 14, 15, 16,
17, 18 e 19 do Bairro Karfan, localizada na confluencia das Avenidas Genesio Borges,
Sebastiao Xavier e Jose Ludovico de Almeida”,- DA FISCALIZAQAO DO MPGO: A 
verificagao do cumprimento dos prazos para a conclusao das obras de infraestrutura no )|||§J§g 
Loteamento Jardim Beira Rio sera feita pelo Ministerio Publico, por meio de seus servidores JmM* 
peritos com formagao em Engenharia Civil e/ou Arquitetura, ou por meio de pessoa com mgj 
formagao equivalente que venha o Ministerio Publico nomear especificamente para o ato 
imediatamente apos o vencimento dos prazos ja avengados,- DA NOTIFICAQAO E DO jUgH 
PRAZO DE DEFESA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO: Verificado o descumprimento 
dos prazos ja indicados, o Ministerio Publico notificara a Compromissaria no seu enderego 
ja indicado, ou outro nesta cidade que previamente tenha informado, concedendo-lhe prazo 
de 15 (quinze) dias para esclarecimentos. Em caso de manutengao do descumprimento dos ^ 
prazos indicados, o Ministerio Publico por si ou por meio de requisigao Municipio de 
Itumbiara, que procedera a execugao deste termo, tendo como garantia o bem dado na 
hipoteca indicada abaixo. A notificagao da Compromissaria podera acontecer por meio de 
qualquer de seus empregados no enderego indicado, comprovada mediante recibo ou 
certidao do oficial de promotoria, nao sendo necessaria a notificagao por edital, em qualquer 

Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso
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realizagao de obras de infraestrutura comprovadamente motivado pelas concessionarias de 
servigos publicos, por culpa exclusiva das mesmas. DA HIPOTECA: A Compromissaria 
concede ao Municipio de Itumbiara a hipoteca do imovel constante da matricula n° 14.940, 
em garantia do cumprimento das obras de infraestrutura ja indicadas,- DA COMUNICAQAO 
DO CUMPRIMENTO E DA LIBERAQAO DA HIPOTECA: Cabera a Compromissaria 
comunicar ao Ministerio Publico o cumprimento das etapas das obras de infraestrutura por 
meio de carta enderegada a 3a Promotoria de Justiga de Itumbiara, que, no prazo de 30 
(trinta) dias comprometera a realizar pericia no local para confirmagao do cumprimento 
satisfatorio da etapa. Se constatada na pericia o cumprimento das etapas indicadas no 
Grupo 01 ja citado, o Ministerio Publico encaminhara Oficio ao Cartorio de Registro de 
Imoveis para a liberagao da Hipoteca referente aos lotes 01 (urn) a 07 (sete) da quadra 14 
(quatorze). Se constatada na pericia o cumprimento das etapas indicadas no Grupo 02 ja 
citado, o Ministerio Publico encaminhara Oficio ao Cartorio de Registro de Imoveis para a 
liberagao da Hipoteca referente aos lotes 08 (oito) a 15 (quinze) da quadra 14 (quatorze). 
Nao se consideram cumpridas as etapas de obras de infraestrutura que nao contem com a 
aprovagao dos orgaos publicos competentes, quando for o caso. Ex. CELG, SANEAGO, 
etc,- DA PUBLICIDADE DESTE TERMO: O presente Termo e de carater publico irrestrito. 
Fica, porem, vedada a Compromissaria usar o nome do Ministerio Publico em qualquer 
publicidade que fizer, sob pena de multa de R$50.000,000 (cinquenta mil reais) por 
veiculagao. Nao fica vedada porem a publicidade em que se informe que o cumprimento 
das obras de infraestrutura esta compromissado em Cartorio,- DA EFICACIA DO TERMO: A 
Compromissaria tern pleno conhecimento de que o presente termo de compromisso de 
ajustamento de conduta tern eficacia de titulo executive extrajudicial, podendo ser 
executado imediatamente apos o vencimento dos prazos avengados, apos a notificagao ja 
prevista. Ressalta-se que o descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas, nos
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prazos estipulados e na forma prevista no presente termo, importa em obrigagao de fazer 
exigivel imediatamente pelo Ministerio Publico aos obrigados. Ficam os compromissarios e 
seus prepostos e funcionarios, cientes de que o descumprimento total ou parcial das 
obrigagoes ora assumidas, podem vir a ensejar justa causa para que o Ministerio Publico 

V possa ajuizar agoes civis publicas de obrigagao de fazer com aplicagao de multas aos
agentes envolvidos e/ou agoes criminais, conforme o caso. Alem do imovel desta matricula 

% outros imoveis tambem fazem parte desta hipoteca conforme matriculas n°s 14.938, 14.939,
J lllll 14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.945, 14.946, 14.947, 14.948, 14.949, 14.950, 14.951 e 

14.952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.: 
R$lsento.US / "lifet> it
AV4-14.940: Itumbiara, 12 de julho de 2012. Nos termos do Oficio n° 134/2012, de 28 de 
junho de 2012’ dos autos n° 201200096658- devidamente assinado pelo Promotor de 
Justiga, Dr. Marcelo de Freitas em substituigao, da 4a Promotoria de Justiga desta Comarca, 

W o Ministerio Publico do Estado de Goias, por intermedio do Promotor de Justiga, vem nos
^ termos do art. 129, inciso VI, da Constituigao Federal e do Artigo 26, inciso I, letra "b", da

Lei n° 8.625/93, autorizar ao Cartorio a proceder no imovel da matricula n° 14.940, a 
gj||f|fpp liberagao da hipoteca, constante do registro n° R3/14.940, do Termo de Ajustamento de

' ^ Conduta e Concessao de Hipoteca em favor do Municipio de Itumbiara-GO, ficando o
imovel livre e desembaragado. Emol: R$lsento.I mlC;) im 13
R5-14.940: Itumbiara, 28 de novembro de 2017 - Protocolo n° 82.095. OUTORGANTE 
DEVEDORA: PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA-ME, 
pessoa juridica, inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Republica, 
n° 130, sala 801, Centro, nesta cidade, representada por suas sodas GAHA PRADO 
FERREIRA, brasileira, solteira, maior e capaz, empresaria, portadora da Cl RG n° 2.920.775 
SSP-GO e inscrita no CPF n° 642.664.191-04, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 
Ferreira, nascida em 19/07/1974, natural de Morrinhos-GO, residente e domiciliada na Rua 
Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO e ALDA DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, 
empresaria, portadora da CI.RG n° 397.923 SSP-GO e inscrita no CPF n° 440.256.531-68, 
filha de Raimundo Pereira do Prado e Clarinda do Prado, nascida em 20/01/1946, natural de 
Santa Juliana-MG, residente e domiciliada na Rua Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO, 

termos da Segunda Alteragao de Sociedade Empresaria Limitada e Consolidagao do 
Contrato Social, devidamente registrada na JUCEG sob n° 52080914225 em data de 
27/06/2008, NIRE n° 52202428004. AVALISTAS: GAUA PRADO FERREIRA E ALDA DO 

dt PRADO FERREIRA (acima qualificadas). CREDOR: ITALO XAVIER GUERINO, brasileiro, 
casado, empresario, portador da CI.RG n° 4.346.870 DGPC-GO e inscrito no CPF n° 
704.347.941-04, filho de Wilson Guerino e Stella Maris Xavier Guerino, nascido em 
06/06/1981, natural de Uberlandia-MG, residente e domiciliado na Avenida T-15, n° 1.746, 
Bairro Jardim America, na cidade de Goiania-GO. TITULO: Escritura Publica de Confissao 
de Divida com Garantia Hipotecaria, lavrada aos 16 de novembro de 2017, no 1° Cartorio de 
Notas local, Livro 571-N, folhas 027/031. A outorgante Devedora e as Avalistas disseram 

confessam devedoras do Outorgado Credor, da importancia de R$68.000,00
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mmmmconfessada a outorgante Devedora e as Avalistas, se comprometem e obrigam a paga-la a 
Outorgado Credor, em moeda corrente do pais, em uma unica parcela representada P0'j|§l 
uma nota promissoria, com vencimento em 30 de dezembro de 2017. Fica a outorgante^ ^ 
Devedora e as Avalistas, com a oppao de amortizar total ou parcial a divida, antes do prazo 
estipulado, com expresso acordo das partes. Fica tambem acordado entre as partes, que o 
nao pagamento no tempo, lugar e forma convencionado, acarretara automaticamente o 
vencimento desta, autorizando o inicio imediato da execupao judicial, sujeita a incidencia de 
correpao, juros legais e mais encargos e despesas processuais que abrange os honorarios 
advocaticios do profissional contratado pelo Outorgado Credor. Em face do absolute 
reconhecimento da presente divida, a Outorgante Devedora e as Avalista, desde ja, 
renunciam do direito da propositura de supostos embargos a execupao, sob pena de 
litigancia de ma fe. E considerada quitada a referida divida, mediante o pagamento integral 
da importancia acima referida, para todos os efeitos, que na ocasiao declarara haver 
recebido, a importancia da divida originaria. Nao constituira ou induzira novapao, renuncia 
ou desistencia as sanpoes asseguradas e previstas neste instrumento ou marcadas na Lei 
que se reportara a eventual tolerancia do Outorgado Credor, no recebimento posterior ao 
vencimento das obrigapoes aqui estabelecidas. GARANTIA: A Outorgante Devedora, 
senhora e legitima possuidora da para garantia do principal da divida, em primeira, unica e 
especial hipoteca, sem concorrencia de terceiros, o imovel constante da matricula n° 
14.940. Concorda a Outorgante Devedora e as Avalistas e o Outorgado Credor, que esta 
hipoteca em hipotese alguma sera liberada, a nao ser pelo pagamento total da divida ora 
assumida e confessada. Que os contratantes dao ao bem hipotecado o valor de 
R$80.000,00 (oitenta mil reais), neste valor esta incluido outro imovel constante desta 
escritura. A outorgante Devedora e as Avalistas, se obrigam a bem zelar e administrar o 
imovel ora por ele hipoteca e, de nao dispor gravando-o a terceiros, cedendo, alugando, 
transferindo ou alienando de qualquer forma, sem previo e exposto consentimento por 
escrito do Outorgado Credor, bem como a te-lo sempre quites de impostos e taxas, sob 
pena de tornar desde logo exigivel o total da divida. A Outorgante Devedora e as Avalistas, 
declaram expressamente que a presente hipoteca abrange nao so o imovel descrito, bem 
como todas as benfeitorias nele edificada, as quais ficam desde logo, incluidas na garantia 
hipotecaria, mediante simples averbagao dos comprovantes respectivos a margem da 
inscrigao hipotecaria. Obriga-se a Outorgante Devedora e as Avalistas a trazer o bem 
hipotecado em bom estado de conservagao e asseio, fazendo por sua conta os reparos que 
se tornarem necessarios, bem como, se obrigam a defende-lo, contra esbulhos e turbagoes 
por parte de terceiros. Fica reservado ao Outorgado Credor o direito de mandar inspecionar 
o bem hipotecado sempre que Ihe convier, correndo as despesas respectivas por conta e 
cargo da Outorgante Devedora e as Avalistas e o Outorgado Credor, obrigam-se por si seus 
herdeiros e sucessores a cumprirem fielmente todas as clausulas e condigoes desta 
escritura, considerando-se a presente confissao no indivisivel para o efeito de ser 
reclamado integral ou solidariamente de qualquer dos sucessores da Outorgante Devedora 
e as Avalistas. As demais condigoes constam da via da escritura arquivada neste Cartorio.

■ >
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1AV6-14.940: Itumbiara, 26 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.905. Nos termos da 
Escritura Publica de Quitagao de Divida, de 23 de fevereiro de 2018, lavrada no 1° Cartorio 
de Notas local, Livro 580-N, folhas 85/88, o outorgante Italo Xavier Guerino, atraves da 
Escritura Publica de Confissao de Divida com Garantia Hipotecaria tornou-se Credor de 
Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda - ME, que ja tendo recebido de tal 
devedor a totalidade da importancia que Ihe era devida, vem, pela presente escritura e na 
melhor forma de direito, dar ao mesmo, plena, rasa, geral, irrevogavel e irretratavel quitagao 
de pages e satisfeitos para nada mais reclamar ou exigir em tempo algum, ficando o 
Cartorio autorizando a promover o cancelamento da hipoteca registrada sob n° R5/14.940.

R7-14.940: Itumbiara, 19 de abril de 2018. PROTOCOLO N° 83.260. DEVEDORAS: ALDA 
DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, agropecuarista, portadora da Cl n° 397.923 
SSP-GO e do CPF n° 440.256.531-68 e GALIA PRADO FERREIRA, brasileira, solteira, 
administradora de empresa, portadora da Cl n° 2.920.775 SSP-GO e do CPF n° 
642.664.191-04, residentes e domiciliados na Rua Paranaiba, n°410, Centro, Goiatuba-GO. 
CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, brasileiro, divorciado, empresario, portador do
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CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 7.830.096 SSP-SP, residente e domiciliado na Avenida 
Amazonas, n° 1.160, Centro, Goiatuba-GO. TITULO: Alienagao Fiduciaria. Nos termos do 
Contrato Particular de Confissao de Divida com Alienagao Fiduciaria, passado na cidade de 
Goiatuba-GO, aos 10 de abril de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma a 
seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel, serem 
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$236.000,00 (duzentos e trinta e 
seis reals),- Da data e valor do pagamento: Obriga-se as Confitentes Devedoras em 
efetuar o pagamento, em 10/07/2018, da integralidade da importancia ora confessada, 
acrescida de juros de 6% (seis por cento), totalizando a importancia devida, na data do 
vencimento, a soma de R$243.080,00 (duzentos e quarenta e tres mil e oitenta reais) 
Havendo antecipagao no pagamento do debito, havera, urn desconto no valor a ser pago, a 
ser ajustado entre as partes,- Em caso de inadimplemento, total ou parcial da presente 
Confissao, que ficara caractreizada pela simples falta de pagamento, da divida, por parte 
das Confitentes Devedoras, independentemente de qualquer notificagao judicial ou 
extrajudicial, incidira sobre a mesma, corregao monetaria pelo INPC, mais juros 
compensatorios de 1% ao mes e juros moratorios de 1% ao ano, alem de multa de 10% 
(dez por cento), sobre o valor atualizado da divida. O presente instrumento e titulo liquido, 
certo e exigivel, pelo valor acima declinado, alem das cominagoes nele imposta. 
GARANTIA: Em garantia do fiel cumprimento do presente contrato as Confitentes 
Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propriedade plena do imovel constante da 
matncula n° 14.940, com todas as suas benfeitorias, via de Alienagao Fiduciaria, na forma 
do artigo 22 e seguintes da Lei 9.514/97. Fica assegurado aos Confitentes Devedores, 
enquanto permanecerem na condigao de adimplentes do presente contrato, o direito a livre 
utilizagao, por sua conta e risco do imovel objeto da alienagao fiduciaria. Convencionam-se 
as partes o valor de R$300.00,00 (trezentos mil reais) para o imovel ofertado em Alienagao 
Fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do Artigo 24, da Lei 9.514/1997. 
Em caso de aplicagao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 9.514/1997, 

a consolidagao da propriedade do imovel dado em Alienagao Fiduciaria, em nome do 
Credor, tera o mesmo, prazo de trinta (30) dias, contados da data do registro da 
consolidagao, para promover publico leilao para alienagao do imovel, procedendo-se na 
forma dos paragrafos e incisos. Este contrato opera assim entre as partes, como para seus 
herdeiros e sucessores a qualquer titulo. Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, 
para dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais 
privilegiado que parega. Alem do imovel constante desta matricula n° 14.940, os 
imoveis das matriculas n°s 14.943,14.945 e 14.939, tambem garantem a divida.

AV8-14.940: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N° 93.536. CONSOLIDAQAO
DE PROPRIEDADE: Nos termos do requerimento outorgado por Antonio de Freitas Neto, 
representado pelo seu procurador Silvio Arantes de Oliveira, advogado, OAB/GO n 16.291, 
passado nesta cidade, aos 03 de margo de 2022, procedo esta averbagao para constar que, 
realizado o procedimento disciplinado no artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97 em face das 
devedoras fiduciantes Alda do Prado Ferreira, Galia Prado Ferreira e da empresa 
Interveniente/Garantidora: Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, sem que 
houvesse purgagao da mora relativa ao Contrato Particular de Confissao de Divida com 
Alienagao Fiduciaria, registrado sob n° R7/14.940, firmado em 10/04/2018, fica
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CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa

promover os leiloes piiblicos disciplmados no artigo 27, da Lei n 9.514/1997, devendo ser 
obedecido ainda o paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. O Imposto de Transm'ssao de 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartono. Emol.. R$1.4B/,yb - lax.
Jud.: R$17,97 - ISS: R$41,64 - Total Fundos Estaduais: R$532,94, nestes valores estao 
incluidos tambem as averba?6es n°s AV8/14.943; AV8/14.945 e AV8/14.939.
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O referido e verdade^e dou fe. 
Itumbiara, 19/04/2022 08^:22
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REPUBLICA FEDEjRATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1° e|RCUNSCRIQAO - COIVIARCA DE ITUMBIARA 
I DECIO ALVES DA SILVA I TITULAR

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

O Bacharel Decio Alves da Silva 
Oficial do Registro de Imoveis 
da 1a Circunscrigao de Itumbiara, 
Estado de Goias, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, que a presente e reprodugao autentica da matricula 
0 14.943, Livro 2 - Registro Geral, e foi extraida por meio reprografico nos termos do 

Art. 19, § 1°, da Lei 6.015 de 1973 e Art.41 da Lei 8.935 de 18/11/1994 e esta conforme o 
original, feito em data de 05 de maiio de 2006, doJMOVEL: Dm lote de terrene de numero 
seis (06), da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por trinta (30,00) 
metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado a Avenida Sebastiao Xavier 
Junior, no Bairro Karfan, nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida 
Sebastiao Xavier Junior, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita com os lotes 
numeros tres, quatro e cinco (3, 4 e 5), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela 
esquerda com o lote numero oito (08), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo 
com o lote numero sete (07), numa extensao de doze (12,00) metros. PROPRIETARIOS: 
JOSE ARNALDO DO VALE, engenheiro civil, portador da Cl. n° M.447.670 SSP-MG, 
inscrito no CPF n° 220.215.586-49, filho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural 
de Tupaciguara-MG, nascido em 16/10/1950 e sua mulher Rosana Carvalho Lopes do Vale, 
auxiliar administrativa, portadora da Cl n° 1.312.059 SSP-GO, inscrita no CPF n° 
472.884.931-72, filha de Wagner Mendes de Carvalho e Rosa Maria de Carvalho, natural de 
Tupaciguara-MG, nascida em 25/06/1959, brasileiros, casados sob o regime de comunhao 
de bens, residentes e domiciliados na Rua Getulio Vargas, n° 266, Bairro Alto da Boa Vista, 
nesta cidade. REGISTRO ANTERIOR: n°s R1/7.538 e AV3/7.538, Livro 2 - Registro Geral, 
neste Cartorio.

R1-14.943: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSMITENTES: JOSE ARNALDO DO VALE, 
engenheiro civil, portador da Cl. n° M.447.670 SSP-MG, inscrito no CPF n° 220.215.586-49, 
filho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural de Tupaciguara-MG, nascido em 
16/10/1950 e sua mulher Rosana Carvalho Lopes do Vale, auxiliar administrativa, portadora 
da Cl n° 1.312.059 SSP-GO, inscrita no CPF n° 472.884.931-72, filha de Wagner Mendes 
de Carvalho e Rosa Maria de Carvalho, natural de Tupaciguara-MG, nascida em 
25/06/1959, brasileiros, casados sob o regime de comunhao de bens, residentes e 
domiciliados na Rua Getulio Vargas, n° 266, Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade. 
ADQUIRENTES: ALDA DO PRADO FERREIRA, viuva, agropecuarista, portadora da Cl. n° 
397 923 SSP-GO, inscrita no CPF n° 440.256.531-68, filha de Raimundo Pereira do Prado e 
Clarinda do Prado, natural de Santa Juliana-MG, nascida em 20/01/1946 e galia prado 
FERREIRA, solteira, administradora de empresa, portadora da Cl. n° 2.920.775 SSP-GO 
inscrita no CPF n° 642.664.191-04, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado Ferreira, natural 
de Morrinhos-GO, nascida em 19/07/1974, brasileiras, residentes e domiciliadas na Rua 
Paranaiba, n° 410, centre, Goiatuba-GO. COMPRA E VENDA: Escritura publica de 17 de 
abril de 2006, lavrada no Cartorio do 3° Tabelionato de Notas local, Livro 106-N, fls. 71/84. 

R$2.619,95 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos). Os
1
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transmitentes transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima.

R2-14.943: Itumbiara, 29 de setembro de 2008. INCORPORADORA: PRADO FERREIRA 
DESe’nVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, pessoa jurldica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Prapa da Republica, n° 130, Sala 

Setor Central, nesta cidade, representada por suas sodas: Galia Prado Ferreira e Alda 
do Prado Ferreira. INCORPORADAS: GALIA PRADO FERREIRA, solteira, maior, 
administradora de empresas, portadora da CI.RG n° 2.920.755 SSP-GO, inscrita no CPF n°
642 664.191-04, natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado Ferreira, 
nascida em 19/07/1974 e ALDA DO PRADO FERREIRA, viuva, agropecuarista, portadora 
da CI.RG n° 397.923 SSP-GO, inscrita no CPF n° 440.256.531-68, natural de Santa 
Juliana-MG, filha de Raimundo Pereira do Prado e Clarinda do Prado, nascida em 
20/01/1946, brasileiras, residentes e domiciliadas na Rua Paranaiba, n° 410, centro, 
Goiatuba-GO. TITULO: Incorporagao. Escritura Publica de Incorporagao de Bens a 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada lavrada aos 19 de setembro de 2008 

Cartorio do 2° Tabelionato de Notas local, Livro 600-N, folhas 1/29. O imovel 
constante da matricula n° 14.943, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terrene de 
numero seis (06), da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por 
trinta (30,00) metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado na Avenida 
Sebastiao Xavier Junior, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do Bairro Karfan), 
nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida Sebastiao Xavier Junior, 

extensao de doze (12,00) metros, pela direita com os lotes de numero tres, 
quatro e cinco (3, 4 e 5), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o 
lote numero oito (08), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote 
numero sete (7), numa extensao de doze (12,00) metros. Em 18 de junho de 2008, 
conforme Segunda Alteragao de Sociedade Empresaria Limitada, devidamente registrado 
junto a Junta Comercial do Estado de Goias sob o n° 52080914225, aos 27/06/2008, 
fizeram uma Constituigao de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada 
Capital e Incorporagao de Bens Imoveis, e nesse Contrato ficou declarado: o Capital Social 
da Empresa e de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); nesse Contrato Social 
seria integralizado pelas socias Alda do Prado Ferreira e Galia Prado Ferreira, com 
incorporagao de bens imoveis, sendo que a socia Alda do Prado Ferreira subscreve ig:
125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, e integralizou em moeda corrente do pais, o valor ^ 
de R$12.143,00 (doze mil, cento e quarenta e tres reais), e 112.857 (cento e doze mil e 
oitocentos e cinquenta e sete) cotas, pela integralizagao e incorporagao de 50%
(cinquenta por cento), dos imoveis das quadras 14, 15 e 16, registros n°s R1/14.938 a 
R1/14.987, em 05/05/2008, neste Cartorio, e das quadras 17, 18 e 19, registros n°s ^ 
R1/14.894 a R1/14.937, em 05/05/2006, neste Cartorio, a socia Galia Prado Ferreira, 
subscreve 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, e integralizou em moeda corrente do 
Pais, o valor de R$12.143,00 (doze mil e cento e quarenta e tres reais) e 112.857 (cento e 
doze mil e oitocentos e cinquenta e sete) cotas, pela integralizagao e incorporagao de 
50% (cinquenta por cento), dos imoveis das quadras 14, 15 e 16, registros n°s ^ 
R1/14.938 a R1/14.987, em 05/05/2006, neste Cartorio e das quadras 17, 18 e 19, 
registros n°s R1/14.894 a R1/14.937, em 05/05/2006, neste Cartorio, o que ora o fazem 
pela presente escritura e atraves deste instrument©, Incorporagao que vem efetivar e 
integralizar parte do capital social da firma, por esta maneira, completando assim a 
constituigao da sociedade. As socias Alda do Prado Ferreira e Galia Prado Ferreira 
integralizam o Capital Social da Firma Incorporadora com os imoveis dos registros n°s 
R1/14.894 a R1/14.987, avaliados cada um em R$2.659,57 (dois mil, seiscentos e cinquenta 
e nove reais e cinquenta e sete centavos). Que as incorporadas Alda do Prado Ferreira e ^
Galia Prado Ferreira, por este instrument©, cedem e transferem a Incorporadora Prado 
Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, todo o direito, dominio, agao e posse que 
tinham e exerciam sobre o imovel, para que, dele a mesma use como seu que e e fica 
sendo, fazendo esta Incorporagao boa, firme e valiosa, a todo o tempo, respondendo pela 
eviegao se chamados a autoria. Que pela firma Prado Ferreira Desenvolvimento e 
Incorporagao Ltda, por seus representantes legais, foi dito, que aceita a presente escritura 
como nela se declara, ficando pago o prego da aquisigao do imovel, benfeitorias, maquinas,
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOlAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1a CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECID ALVES DA SILVA I TITULAR

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

pela realizagao efetiva das cotas de capital da incorporada. Pelas Incorporadas foi 
declarado que o present© ato esta isento do imposto de transmissao inter-vivus, na 
conformidade da Lei n° 5.172, de 25 de outubrc de 1966 (Codigo Tributario Nacional), no 
seu artigo 36, paragrafos I e II e da Lei 954/88 segao II, artigo 3° inciso III, da Prefeitura 
Municipal de Itumbiara. As demais condigoes constam da via da escritura arquivada neste 
Cartorio.

R3-14.943: Itumbiara, 01 de abril de 2009. COMPROMISSARIA: PRADO FERREIRA 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede 
a Praga da Republica, n° 130, Sala 801, centro, nesta cidade, representada por sua socia 
Galia Prado Ferreira, brasileira, solteira, administradora de empresas e empresaria, RG n° 
2.920.775 SSP-GO, natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 
Ferreira, nascida aos 19 de julho de 1974, resident© a Rua Paranaiba, n° 410, centro, em 
Goiatuba. CREDOR: MUNICIPIO DE ITUMBIARA, com sede a Praga da Republica, n° 129, 
Bairro centro, nesta cidade. TITULO: Hipoteca. Conform© Termo de Compromisso e 
Ajustamento de Conduta e Concessao de Flipoteca em favor do Municipio de Itumbiara 
datado de 19 de margo de 2009, assinado pela Compromissaria Prado Ferreira 
Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, pelo Promotor de Justiga Reuder Cavalcante Motta, 
pela Advogada da Comissaria Tali Blanche Tiosso, OAB/GO 21.115 e pelo Secretario 
Municipal de Planejamento de Itumbiara Samir Dahas Nogueira, a Compromissaria firma 
perante o Ministerio Publico do Estado de Goias, doravante denominado Ministerio Publico, 
por seu orgao de execugao na Comarca de Itumbiara, 3a Promotoria de Justiga, Curadoria 
de Defesa do Consumidor, o presente Termo de ajustamento de conduta, de natureza 
protetiva ao consumidor e a moralidade administrativa. Considerando como principio da 
Ordem Economics e financeira a “defesa do consumidor”, nos termos do artigo 170, V da 
Constituigao Federal; Considerando incumbir ao Estado, na forma da lei, a respeito do 
consumidor, “a defesa do consumidor”, nos termos do artigo 5°, XXXII; Considerando que a 
Lei n° 8.078/90, Codigo de Defesa do consumidor, expressa como direitos basicos do 
consumidor, verbis: “Artigo 6° Sao direitos basicos do consumidor: ... II - a educagao e 
divulgagao sobre o consume adequado dos produtos e servigos, asseguradas a liberdade 
de escolha e a igualdade nas contratagao; III - a informagao adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e servigos, com especificagao correta de quantidade, caracteristicas, 
composigao, qualidade e prego, bem como os riscos que apresentem; ... X - a adequada e 
eficaz prestagao dos servigos publicos em geral. Considerando que a Lei n° 8.078/90, 
Codigo de Defesa do consumidor, expressa nos termos do artigo 3°, § 1° c/c 18, § 6°, 
verbis: “Artigo 3° § 1° Produto e qualquer bem, movel ou imovel, material ou imaterial. Art. 
18. ... § 6° Sao improprios ao consumo: ... Ill - os produtos que, por qualquer motive, se 
revelem inadequados ao fim a que se destinam”. Considerando que a Compromissaria esta 
realizando vendas de imoveis em loteamento denominado Jardim Beira Rio, sem que conte

infraestrutura necessaria para o uso residencial.

asim
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'1mmm ainda o referido loteamento com 
Considerando que a Compromissaria esta firmando contrato de compra e venda com 
particulares comprometendo-se a entregar a infraestrutura minima no prazo de ate 24 (vinte 
e quatro) meses. Considerando que o loteamento foi aprovado pelo Municipio de Itumbiara 
no ano de 1960, sem que tenha sido aprovado urn cronograma de implantagao da 
infraestrutura do loteamento. Considerando o risco de prejuizo para o Municipio de
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kmItumbiara e, indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrat 
por parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da implantapao dagg| 
infraestrutura do loteamento. Considerando o interesse da Compromissaria em dar garantia 
aos seus compradores e ao Poder Publico de que ira cumprir o disposto em seu contrato 
padrao de venda dos lotes no tocante a realizaqao das obras de infraestrutura no local. 
Considerando que a Secretaria Municipal de Planejamento realizou estimativa do custo que 
teria o poder publico municipal caso tenha que complementar as obras de infraestrutura 
faltantes, em caso de descumprimento por parte da Compromissaria. Considerando que a 
Compromissaria anuiu a proposta do Ministerio Publico em oferecer lotes em garantia ao 
Municipio de Itumbiara em caso de seu descumprimento da execugao da infraestrutura do 
loteamento, resolvem ajustar o seguinte: A Compromissaria se compromete em realizar as 
seguintes obras de infraestrutura no Loteamento denominado Jardim Beira Rio, nesta ^|L 
cidade, dentro dos prazos indicados a seguir: GRUPO 01: Itens de Infraestrutura: Rede de 
esgoto, Rede de agua tratada e Rede de energia eletrica e iluminagao publica, todos 
prazo para cumprimento em 31 de Janeiro de 2010 e GRUPO 02: Itens de Infraestrutura. 
Asfaltamento das mas, Galeria de captagao de aguas fluviais e Guias, todos com prazo 
para cumprimento em 31 de dezembro de 2010. Considera-se o Loteamento Jardim Beira 
Rio como aquele definido no artigo 1° da Lei Municipal n° 3.572/2007: “quadras 14, 15, 16,
17, 18 e 19 do Bairro Karfan, localizada na confluencia das Avenidas Genesio Borges, 
Sebastiao Xavier e Jose Ludovico de Almeida",- DA FISCALIZAQAO DO MPGO: A 
verificagao do cumprimento dos prazos para a conclusao das obras de infraestrutura no 
Loteamento Jardim Beira Rio sera feita pelo Ministerio Publico, por meio de seus servidores 
peritos com formagao em Engenharia Civil e/ou Arquitetura, ou por meio de pessoa com 
formagao equivalente que venha o Ministerio Publico nomear especificamente para o ato, 
imediatamente apos o vencimento dos prazos ja avengados,- DA NOTIFICAQAO E DO 
PRAZO DE DEFESA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO: Verificado o descumprimento 
dos prazos ja indicados, o Ministerio Publico notificara a Compromissaria no seu enderego 
ja indicado, ou outro nesta cidade que previamente tenha informado, concedendo-lhe prazo 
de 15 (quinze) dias para esclarecimentos. Em caso de manutengao do descumprimento dos 
prazos indicados, o Ministerio Publico por si ou por meio de requisigao Municipio de 
Itumbiara, que procedera a execugao deste termo, tendo como garantia o bem dado na 
hipoteca indicada abaixo. A notificagao da Compromissaria podera acontecer por meio de 
qualquer de seus empregados no enderego indicado, comprovada mediante recibo ou 
certidao do oficial de promotoria, nao sendo necessaria a notificagao por edital, em qualquer 

Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso
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realizagao de obras de infraestrutura comprovadamente motivado pelas concessionarias de 
servigos publicos, por culpa exclusiva das mesmas. DA HIPOTECA: A Compromissaria 
concede ao Municipio de Itumbiara a hipoteca do imovel constante da matricula n° 14.943 

garantia do cumprimento das obras de infraestrutura ja indicadas,- DA COMUNICAQAO 
DO CUMPRIMENTO E DA LIBERAQAO DA HIPOTECA: Cabera a Compromissaria 
comunicar ao Ministerio Publico o cumprimento das etapas das obras de infraestrutura por 

de carta enderegada a 3a Promotoria de Justiga de Itumbiara, que, no prazo de 30

mWWMmasmem

it T :t
meio
(trinta) dias comprometera a realizar pericia no local para confirmagao do cumprimento 
satisfatorio da etapa. Se constatada na pericia o cumprimento das etapas indicadas no 
Grupo 01 ja citado, o Ministerio Publico encaminhara Oficio ao Cartorio de Registro de 
Imoveis para a liberagao da Hipoteca referente aos lotes 01 (um) a 07 (sete) da quadra 14 
(quatorze). Se constatada na pericia o cumprimento das etapas indicadas no Grupo 02 ja 
citado, o Ministerio Publico encaminhara Oficio ao Cartorio de Registro de Imoveis para a 
liberagao da Hipoteca referente aos lotes 08 (oito) a 15 (quinze) da quadra 14 (quatorze). 
Nao se consideram cumpridas as etapas de obras de infraestrutura que nao contem com a 
aprovagao dos orgaos publicos competentes, quando for o caso. Ex. CELG, SANEAGO, 
etc,- DA PUBLICIDADE DESTE TERMO: O presente Termo e de carater publico irrestrito. 
Fica, porem, vedada a Compromissaria usar o nome do Ministerio Publico em qualquer 
publicidade que fizer, sob pena de multa de R$50.000,000 (cinquenta mil reais) por 
veiculagao. Nao fica vedada porem a publicidade em que se informe que o cumprimento 
das obras de infraestrutura esta compromissado em Cartorio,- DA EFICACIA DO TERMO: A 
Compromissaria tern pleno conhecimento de que o presente termo de compromisso de 
ajustamento de conduta tern eficacia de titulo executive extrajudicial, podendo ser
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JUi executado imediatamente apos o vencimento dos prazos avengados, apos a notificagao ja 
^ prevista. Ressalta-se que o descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas, nos 

prazos estipulados e na forma prevista no presente termo, importa em obrigagao de fazer 
ijlj! exigivel imediatamente pelo Ministerio Publico aos obrigados. Ficam os compromissarios e 

,J'v #>;: seus prepostos e funcionarios, cientes de que o descumprimento total ou parcial das 
obrigagoes ora assumidas, podem vir a ensejar justa causa para que o Ministerio Publico 

^ *||| possa ajuizar agoes civis publicas de obrigagao de fazer com aplicagao de multas aos
0 ) tjl0> agentes envolvidos e/ou agoes criminais, conforme o caso. Alem do imovel desta matricula 

outros imoveis tambem fazem parte desta hipoteca conforme matrlculas n°s 14.938, 14.939, 
^ 1 m 14.940, 14.941, 14.942, 14.944, 14.945, 14.946, 14.947, 14.948, 14.949, 14.950, 14.951 e 

Js^>] 14.952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.:
Isento.

AV4-14.943: Itumbiara, 12 de julho de 2012. Nos termos do Oflcio n° 134/2012, de 28 de 
junho de 2012, dos autos n° 201200096658, devidamente assinado pelo Promoter de 
Justiga, Dr. Marcelo de Freitas em substituigao, da 4a Promotoria de Justiga desta Comarca, 
o Ministerio Publico do Estado de Goias, por intermedio do Promotor de Justiga, vem nos 
termos do art. 129, inciso VI, da Constituigao Federal e do Artigo 26, inciso I, letra "b", da 
Lei n° 8.625/93, autorizar ao Cartorio a proceder no imovel da matricula n° 14.943, a 
liberagao da hipoteca, constante do registro n° R3/14.943, do Termo de Ajustamento de 
Conduta e Concessao de Hipoteca em favor do Municlpio de Itumbiara-GO, ficando o 
imovel livre e desembaragado. Emol: R$lsento.
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M R5-14.943: Itumbiara, 24 de abril de 2017 - Protocolo n° 80.211. OUTORGANTE 
% PEVEDORA: PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA-ME,

; 1 pessoa jurldica, inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Republica, 
>0, n° 130, sala 801, Centro, nesta cidade, representada por suas sodas GALIA PRADO 
^ FERREIRA, brasileira, solteira, maior e capaz, empresaria, portadora da Cl RG n° 2.920.775 

SSP-GO e inscrita no CPF n° 642.664.191-04, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 
^ Ferreira, nascida em 19/07/1974, natural de Morrinhos-GO, residente e domiciliada na Rua 

Paranalba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO e ALDA DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, 
empresaria, portadora da CI.RG n° 397.923 SSP-GO e inscrita no CPF n° 440.256.531-68, 

0 filha de Raimundo Pereira do Prado e Clarinda do Prado, nascida em 20/01/1946, natural de 
jtvl#| ^ Santa Juliana-MG, residente e domiciliada na Rua Paranalba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO, 

1 nos termos da Segunda Alteragao de Sociedade Empresaria Limitada e Consolidagao do 
Contrato Social, devidamente registrada na JUCEG sob n° 52080914225 em data de 
27/06/2008, NIRE n° 52202428004. AVALISTAS: GALIA PRADO FERREIRA E ALDA DO 
PRADO FERREIRA (acima qualificadas). CREDOR: ITALO XAVIER GUERINO, brasileiro, 
casado, empresario, portador da CI.RG n° 4.346.870 DGPC-GO e inscrito no CPF n 
704.347.941-04, filho de Wilson Guerino e Stella Maris Xavier Guerino, nascido em 
06/06/1981, natural de Uberlandia-MG, residente e domiciliado na Avenida T-15, n° 1.746, 
Bairro Jardim America, na cidade de Goiania-GO. TITULO: Escritura Publica de Confissao 
de Dlvida com Garantia Hipotecaria, lavrada aos 13 de fevereiro de 2017, no 1° Cartorio de 
Notas local Livro 559-N, folhas 199/203. A outorgante Devedora e as Avalistas disseram 

devedoras do Outorgado Credor, da importancia de R$77.720,00
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(setenta e sete mil e setecentos e vinte reals), conforme negocia?6es feitas entre as 
importancia esta que e liquida, certa e exigivel para todos os fins de direito. Em decorrenci 
da divida ora confessada a outorgante Devedora e as Avalistas, se comprometem 
obrigam a paga-la ao Outorgado Credor, em moeda corrente do pais, em uma umca parceia 
representada por uma nota promissdria, com vencimento em 30 de abril de 2017. Fica a 
outorgante Devedora e as Avalistas, com a opgao de amortizar total ou parcial a divida, 
antes do prazo estipulado, com expresso acordo das partes. Fica tambem acordado entre 
as partes, que o nao pagamento no tempo, lugar e forma convencionado, acarretara 
automaticamente o vencimento desta, autorizando o inicio imediato da execugao judicial, 
sujeita a incidencia de corregao, juros legais e mais encargos e despesas processuais que 
abrange os honorarios advocatlcios do profissional contratado pelo Outorgado Credor. Em 
face do absolute reconhecimento da presente divida, a Outorgante Devedora e as Avalista, 
desde ja, renunciam do direito da propositura de supostos embargos a execugao, sob pena 
de litigancia de ma fe. E considerada quitada a referida divida, mediante o^ pagamento |g|! 
integral da importancia acima referida, para todos os efeitos, que na ocasiao declarara ^||| 
haver recebido, a importancia da divida originaria. Nao constituira ou induzira novagao, 
renuncia ou desistencia as sangoes asseguradas e previstas neste instrumento ou j 
marcadas na Lei que se reportara a eventual tolerancia do Outorgado Credor, no 
recebimento posterior ao vencimento das obrigagoes aqui estabelecidas. GARANTIA: A 
Outorgante Devedora, senhora e legitima possuidora da para garantia do principal da 
divida, em primeira, unica e especial hipoteca, sem concorrencia de terceiros, o 
imovel constante da matricula n° 14.943. Concorda a Outorgante Devedora e as Avalistas 

Outorgado Credor, que esta hipoteca em hipotese alguma sera liberada, a nao ser pelo 
pagamento total da divida ora assumida e confessada. Que os contratantes dao ao bem 
hipotecado o valor de R$155.440,00 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta 
reais), neste valor esta incluido outro imovel constante desta escritura. A outorgante 
Devedora e as Avalistas, se obrigam a bem zelar e administrar o imovel ora por ele hipoteca 
e, de nao dispor gravando-o a terceiros, cedendo, alugando, transferindo ou alienando de 
qualquer forma, sem previo e exposto consentimento por escrito do Outorgado Credor, bem 
como a te-lo sempre quites de impostos e taxas, sob pena de tornar desde logo exigivel o 
total da divida. A Outorgante Devedora e as Avalistas, declaram expressamente que a 
presente hipoteca abrange nao so o imovel descrito, bem como todas as benfeitorias nele 
edificada, as quais ficam desde logo, incluidas na garantia hipotecaria, mediante simples 
averbagao dos comprovantes respectivos a margem da inscrigao hipotecaria. Obriga-se a jg5| , . 
Outorgante Devedora e as Avalistas a trazer o bem hipotecado em bom estado de 
conservagao e asseio, fazendo por sua conta os reparos que se tornarem necessaries, bem 
como, se obrigam a defende-lo, contra esbulhos e turbagoes por parte de terceiros. Fica jp| V; . ^ 
reservado ao Outorgado Credor o direito de mandar inspecionar o bem hipotecado sempre §^' 
que Ihe convier, correndo as despesas respectivas por conta e cargo da Outorgante , <■ 
Devedora e as Avalistas e o Outorgado Credor, obrigam-se por si seus herdeiros e p|>:. V) . | 
sucessores a cumprirem fielmente todas as clausulas e condigoes desta escritura, W' 
considerando-se a presente confissao no indivisivel para o efeito de ser reclamado integral ^
ou solidariamente de qualquer dos sucessores da Outorgante Devedora e as Avalistas. As :i, j 
demais condigoes constam da via da escritura arquivada neste Cartorio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . v
AV6-14.943: Itumbiara, 26 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.905. Nos termos da |g^ ; ; | 
Escritura Publica de Quitagao de Divida, de 23 de fevereiro de 2018, lavrada no 1° Cartorio 
de Notes local. Livro 580-N, folhas 85/88, o outorgante Italo Xavier Guerino, atraves da 
Escritura Publica de Confissao de Divida com Garantia Hipotecaria tornou-se Credor de 
Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda - ME, que ja tendo recebido de tal 
devedor a totalidade da importancia que Ihe era devida, vem, pela presente escritura e na 
melhor forma de direito, dar ao mesmo, plena, rasa, geral, irrevogavel e irretratavel quitagao 
de pagos e satisfeitos para nada mais reclamar ou exigir em tempo algum, ficando o 
Cartorio autorizando a promover o cancelamento da hipoteca registrada sob n° R5/14.943.
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R7-14.943: Itumbiara, 19 de abril de 2018. PROTOCOLO N° 83.260. DEVEDORAS: ALDA 
DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, agropecuarista, portadora da Cl n° 397.923 
SSP-GO e do CPF n° 440.256.531-68 e GALIA PRADO FERREIRA, brasileira, solteira, ||| ; ^

%m

wm -4VALIDO EM TODD TERRITORID NACIONAL, QUALQUER AOULTERAQAD DU EMENDA INVALIDA ESTE DDCUMENTO
■M5?T



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1a CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECIO ALVES DA SILVA I TITULAR

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

administradora de empresa, portadora da Cl n° 2.920.775 SSP-GO e do CPF n° 
642.664.191-04, residentes e domiciliados na Rua Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO. 
CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, brasileiro, divorciado, empresario, portador do 
CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 7.830.096 SSP-SP, residente e domiciliado na Avenida 
Amazonas, n° 1.160, Centro, Goiatuba-OO. TiTULO: Alienagao Fiduciaria. Nos termos do 
Contrato Particular de Confissao de Dlvida com Alienagao Fiduciaria, passado na cidade de 
Goiatuba-GO, aos 10 de abril de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma a 
seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel, serem 
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$236.000,00 (duzentos e trinta e 
seis reals),- Da data e valor do pagamento: Obriga-se as Confitentes Devedoras em 
efetuar o pagamento, em 10/07/2018, da integralidade da importancia ora confessada, 
acrescida de juros de 6% (seis por cento), totalizando a importancia devida, na data do 
vencimento, a soma de R$243.080,00 (duzentos e quarenta e tres mil e oitenta reais) 
Havendo antecipagao no pagamento do debito, havera, um desconto no valor a ser pago, a 
ser ajustado entre as partes,- Em caso de inadimplemento, total ou parcial da presente 
Confissao, que ficara caracterizada pela simples falta de pagamento, da divida, por parte 
das Confitentes Devedoras, independentemente de qualquer notificagao judicial 
extrajudicial, incidira sobre a mesma, corregao monetaria pelo INPC, mais juros 
compensatorios de 1% ao mes e juros moratorios de 1% ao ano, alem de multa de 10% 
(dez por cento), sobre o valor atualizado da divida. O presente instrumento e titulo liquido, 
certo e exigivel, pelo valor acima declinado, alem das cominagoes nele imposta. 
GARANTIA: Em garantia do fiel cumprimento do presente contrato as Confitentes 
Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propriedade plena do imovel constante da 
matricula n° 14.943, com todas as suas benfeitorias, via de Alienagao Fiduciaria, na forma 
do artigo 22 e seguintes da Lei 9.514/97. Fica assegurado aos Confitentes Devedores, 
enquanto permanecerem na condigao de adimplentes do presente contrato, o direito a livre 
utilizagao, por sua conta e risco do imovel objeto da alienagao fiduciaria. Convencionam-se 
as partes o valor de R$300.00,00 (trezentos mil reais) para o imovel ofertado em Alienagao 
Fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do Artigo 24, da Lei 9.514/1997. 
Em caso de aplicagao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 9.514/1997, 
com a consolidagao da propriedade do imovel dado em Alienagao Fiduciaria, em nome do 
Credor, tera o mesmo, prazo de trinta (30) dias, contados da data do registro da 
consolidagao, para promover publico leilao para alienagao do imovel, procedendo-se na 
forma dos paragrafos e incisos. Este contrato opera assim entre as partes, como para seus 
herdeiros e sucessores a qualquer titulo. Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, 
para dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais 
privilegiado que parega. Alem do imovel constante desta matricula n° 14.943, os 
imoveis das matriculas n°s 14.945,14.939 e 14.940, tambem garantem a divida.

ou

AV8-14.943: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N° 93.536. CONSOLtDAQAO 
DE PROPRIEDADE: Nos termos do requerimento outorgado por Antonio de Freitas jNeto 
representado pelo seu procurador Silvio Arantes de Oliveira, advogado, OAB/GO n 16.291 
passado nesta cidade, aos 03 de margo de 2022, procedo esta averbagao para constar que 
realizado o procedimento disciplinado no artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97 em face das 
devedoras fiduciantes Alda do Prado Ferreira, Galia Prado Ferreira e da empresa 5
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IIHIISPSRInterveniente/Garantidora: Prado Ferreira Desenvolvimento e 'ncorporagao J-Wa, sem qir 
houvesse purgagao da mora relativa ao Contrato Particular de Gonf^ao de D,v da con 
Alienagao Fiduciaria, registrado sob n° R7/14.943, firmado em 10/04/20 , •
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matncula na pessoa do credor 
fiduciario Antonio de Freitas Neto, brasileiro, divorciado, agropecuansta, portador da U n 
7830096 SSP-SP, inscrito no CPF ri° 262.633.948-20. O credor fiduciario adquirente devera 
promover os leiloes publicos disciplinados no artigo 27, da Lei n° 9.514/1997, devendo ser 
obedecido ainda o paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. O Imposto de Transm.ssao de 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$1.387,95 - lax. 
Jud.: R$17,97 - ISS: R$41,64 - Total Fundos Estaduais: R$532,94, nestes valores estao 
incluidos tambem as averbagoes n°s AV8/14.940; AV8/14.945 e AV8/14.939.

Poder Judiciario - Estado de Goias
Selo Digital

01742204113015226800095
-----^ Consulte em:

0^c,'vJWtp://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

O referido e verdade e dou fe. 
Itumbiara, 19/04/2622 09^2:33
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REPUBLICA FEDERATIVA IDO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGIISTRO DE IMOVEIS DA 1a CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECIO ALVES DA SILVA I TITULAR

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

O Bacharel Decio Alves da Silva 
Oficial do Registro de Imoveis 
da 1a Circunscrigao de Itumbiara, 
Estado de Goias, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, que a presente e reprodugao autentica da matricula 
n° 14.945, Livro 2 - Registro Geral, e foi extraida por meio reprografico nos termos do 
Art. 19, § 1°, da Lei 6.015 de 1973 e Art.41 da Lei 8.935 de 18/11/1994 e esta conforme o 
original, feito em data de 05 de maio de 2006, do IMiOVEL: Dm Icte de terreno de numero 
oito (08), da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por trinta (30,00) 
metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado a Avenida Sebastiao Xavier 
Junior, no Bairro Karfan, nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida

llllfiip Sebastiao Xavier Junior, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita com o lote
numero seis (06), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o lote 

Jf /Jill numero dez (10), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote numero 
(H§ -yf( nove (09), numa extensao de doze (12,00) metros. PROPR1ETAREOS: JOSE ARNALDO

DO VALE, engenheiro civil, portador da Cl. n° M.447.670 SSP-MG, inscrito no CPF n°
'll 220.215.586-49, fiiho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural dew -sf: Tupaciguara-MG, rrascido em 16/10/1950 e sua mulher Rosana Carvalho Lopes do Vale, 

auxiliar administrativa, portadora da Cl n° 1.312.059 SSP-GO, inscrita no CPF n°a:' 472.884.931-72, filha de Wagner Mendes de Carvalho e Rosa Maria de Carvalho, natural de 
Tupaciguara-MG, nascida em 25/06/1959, brasileiros, casados sob o regime de comunhao 
de bens, residentes e domiciliados na Rua Getulio Vargas, n° 266, Bairro Alto da Boa Vista, 
nesta cidade. REGISTRO ANTERIOR: n°s R1/7.538 e AV3/7.538, Livro 2 - Registro Geral, 
neste Cartorio.

m mm mm i

mm
W R1-14.945: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSMITENTES: JOSE ARNALDO DO VALE,

engenheiro civil, portador da Cl. n° M.447.670 SSP-MG, inscrito no CPF n° 220.215.586-49, 
^ fiiho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural de Tupaciguara-MG, nascido em 

16/10/1950 e sua mulher Rosana Carvalho Lopes do Vale, auxiliar administrativa, portadora 
m da Cl n° 1.312.059 SSP-GO, inscrita no CPF n° 472.884.931-72, filha de Wagner Mendes 

de Carvalho e Rosa Maria de Carvalho, natural de Tupaciguara-MG, nascida em 
§Wif ^ 25/06/1959. brasileiros, casados sob o regime de comunhao de bens, residentes e
" pT ^lt domiciliados na Rua Getulio Vargas, n° 266, Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade.

tfe, Sfl ^ ADQUIRENTES: ALDA DO PRADO FERREIRA, viuva, agropecuarista, portadora da Cl. n° 
m 397.923 SSP-GO, inscrita no CPF n° 440.256.531-68, filha de Raimundo Pereira do Prado e

Clarinda do Prado, natural de Santa Juliana-MG, nascida em 20/01/1946 e GALIA PRADO 
^ FERREIRA, solteira, administradora de empresa, portadora da Cl. n° 2.920.775 SSP-GO, 

inscrita no CPF n° 642.664.191-04, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado Ferreira, natural 
de Morrinhos-GO, nascida em 19/07/1974, brasileiras, residentes e domiciliadas na Rua 
Paranaiba, n° 410, centro, Goiatuba-GO. COMPRA E VENDA: Escritura publica de 17 de 

^ abril de 2006, lavrada no Cartorio do 3° Tabelionato de Notas local, Livro 106-N, fls. 71/84. 
VALOR: R$2.619,95 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos). Os
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transmitentes transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima.

R2-14.945: Itumbiara, 29 de setembro de 2008. INCORPORADORA: PRADO FERREIRA 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Republica. n° 130, Sala 
801 Setor Central, nesta cidade, representada por suas sodas: Galia Prado Ferreira e Alda 
do Vrado Ferreira. INCORPORADAS: GALIA PRADO FERREIRA, solteira, maior, 
administradora de empresas, portadora da CI.RG n° 2.920.755 SSP-GO, inscrita no CPF n°
642 664 191-04. natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado Ferreira, 
nascida em 19/07/1974 e ALDA DO PRADO FERREIRA, viuva, agropecuarista, portadora 
da CI.RG n° 397.923 SSP-GO, inscrita no CPF n° 440.256.531-68, natural de Santa ||||p§§p^ 
Juliana-MG, filha de Raimundo Pereira do Prado e Clarinda do Prado, nascida em 
20/01/1946, brasileiras, residentes e domiciliadas na Rua Paranaiba, n° 410, centre, ; 
Goiatuba-GO. TITULO: Incorporagao. Escritura Publica de Incorporagao de Bens a 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada lavrada aos 19 de setembro de 2008,

Cartorio do 2° Tabelionato de Notas local, Livro 600-N, folhas 1/29. O imovel constante 
da matricula n° 14.945, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terreno de numero 
oito (08), da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por trinta 
(30,00) metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado na Avenida 
Sebastiao Xavier Junior, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do Bairro Karfan), (^^01 
nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida Sebastiao Xavier Junior, 
numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita com o lote numero seis (06), numa 
extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o lote numero dez (10), numa (Mj^l 
extensao de trinta (30,00) metros e pelo fundo com o lote numero nove (09), numa 
extensao de doze (12,00) metros. Em 18 de junho de 2008, conforme Segunda Alteragao ; 
de Sociedade Empresaria Limitada, devidamente registrado junto a Junta Comercial do gjppgfe; 
Estado de Goias sob o n° 52080914225, aos 27/06/2008, fizeram uma Constituigao de 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, com Capital e Incorporagao de Bens 
Imoveis, e nesse Contrato ficou declarado: o Capital Social da Empresa e de R$250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais); nesse Contrato Social seria integralizado pelas sodas Alda 
do Prado Ferreira e Galia Prado Ferreira, com incorporagao de bens imoveis, sendo que a 
socia Alda do Prado Ferreira subscreve 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, e 
integralizou em moeda corrente do pals, o valor de R$12.143,00 (doze mil, cento e quarenta 
e tres reais), e 112.857 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta e sete) cotas, pela 
integralizagao e incorporagao de 50% (cinquenta por cento), dos imoveis das quadras 
14, 15 e 16, registros n°s R1/14.938 a R1/14.987, em 05/05/2008, neste Cartorio, e das 
quadras 17, 18 e 19, registros n°s R1/14.894 a R1/14.937, em 05/05/2006, neste Cartorio, Jjj 
a socia Galia Prado Ferreira, subscreve 125.000 (cento e vinte e cinco mil) cotas, e 
integralizou em moeda corrente do Pals, o valor de R$12.143,00 (doze mil e cento e jfe: 
quarenta e tres reais) e 112.857 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta e sete) cotas, 
pela integralizagao e incorporagao de 50% (cinquenta por cento), dos imoveis das 
quadras 14, 15 e 16, registros n°s R1/14.938 a R1/14.987, em 05/05/2006, neste Cartorio 
e das quadras 17, 18 e 19, registros n°s R1/14.894 a R1/14.937, em 05/05/2006, neste 
Cartorio, o que ora o fazem pela presente escritura e atraves deste instrumento, 
Incorporagao que vem efetivar e integralizar parte do capital social da firma, por esta 
maneira, completando assim a constituigao da sociedade. As socias Alda do Prado Ferreira 
e Galia Prado Ferreira integralizam o Capital Social da Firma Incorporadora com os imoveis 
dos registros n°s R1/14.894 a R1/14.987, avaliados cada um em R$2.659,57 (dois mil, 
seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Que as incorporadas Alda 
do Prado Ferreira e Galia Prado Ferreira, por este instrumento, cedem e transferem a 
Incorporadora Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, todo o direito, domlnio, 
agao e posse que tinham e exerciam sobre o imovel, para que, dele a mesma use como seu 
que e e fica sendo, fazendo esta Incorporagao boa, firme e valiosa, a todo o tempo, 
respondendo pela eviegao se chamados a autoria. Que pela firma Prado Ferreira 
Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, por seus representantes legais, foi dito, que aceita a 
presente escritura como nela se declara, ficando pago o prego da aquisigao do imovel, 
benfeitorias, maquinas, pela realizagao efetiva das cotas de capital da incorporada. Pelas
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOlAS

REGISTRO DE IMOVF.IS DA T CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECIO ALVES DA SILVA I TITULAR

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

Incorporadas foi declarado que o presente ate esta isento do imposto de transmissao 
inter-vivus, na conformidade da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Codigo Tributario 
Nacional), no seu artigo 36, paragrafos I e II e da Lei 954/88 segao II, artigo 3° inciso III, da 
Prefeitura Municipal de Itumbiara. As demais condigoes constam da via da escritura 
arquivada neste Cartorio.

R3-14.945: Itumbiara, 01 de abril de 2009. COMPROMISSARIA: PRADO FERREIRA 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede 
a Praga da Republica, n° 130, Sala 801, centre, nesta cidade, representada por sua socia 
Galia Prado Ferreira, brasileira, solteira, administradora de empresas e empresaria, RG n° 
2.920.775 SSP-GO, natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 
Ferreira, nascida aos 19 de julho de 1974, residente a Rua Paranaiba, n° 410, centre, em 
Goiatuba. CREDOR: MUNICIPIO DE ITUMBIARA, com sede a Praga da Republica, n° 129, 
Bairro centre, nesta cidade. TITULO: Hipoteca. Confer me Termo de Compromisso e 
Ajustamento de Conduta e Concessao de Flipoteca em favor do Municipio de Itumbiara 
datado de 19 de margo de 2009, assinado pela Compromissaria Prado Ferreira 
Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, pelo Promotor de Justiga Reader Cavalcante Motta, 
pela Advogada da Comissaria Tali Blanche Tiosso, OAB/GO 21.115 e pelo Secretario 
Municipal de Planejamento de Itumbiara Samir Dahas Nogueira, a Compromissaria firma 
perante o Ministerio Publico do Estado de Goias, doravante denominado Ministerio Publico, 
por seu orgao de execugao na Comarca de Itumbiara, 3a Promotoria de Justiga, Curadoria 
de Defesa do Consumidor, o presente Termo de ajustamento de conduta, de natureza 
protetiva ao consumidor e a moralidade administrativa. Considerando como principio da 
Ordem Economica e financeira a “defesa do consumidor”. nos termos do artigo 170, V da 
Constituigao Federal; Considerando incumbir ao Estado, na forma da lei, a respeito do 
consumidor, “a defesa do consumidor”, nos termos do artigo 5°, XXXII; Considerando que a 
Lei n° 8.078/90, Codigo de Defesa do consumidor, expressa como direitos basicos do 
consumidor, verbis: “Artigo 6° Sao direitos basicos do consumidor: ... II - a educagao e 
divulgagao sobre o consumo adequado dos produtos e servigos, asseguradas a liberdade 
de escolha e a igualdade nas contratagao; III - a informagao adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e servigos, com especificagao correta de quantidade, caracteristicas, 
composigao, qualidade e prego, bem como os riscos que apresentem; ... X - a adequada e 
eficaz prestagao dos servigos publicos em geral. Considerando que a Lei n° 8.078/90, 
Codigo de Defesa do consumidor, expressa nos termos do artigo 3°, § 1° c/c 18, § 6°, 
verbis: "Artigo 3° § 1° Produto e qualquer bem, movel ou imovel, material ou imaterial. Art. 
18. ... § 6° Sao improprios ao consumo: ... Ill - os produtos que, por qualquer motivo, se 
revelem inadequados ao fim a que se destinam”. Considerando que a Compromissaria esta 
realizando vendas de imoveis em loteamento denominado Jardim Beira Rio, sem que conte 
ainda o referido loteamento com infraestrutura necessaria para o uso residencial. 
Considerando que a Compromissaria esta firmando contrato de compra e venda com 
particulares comprometendo-se a entregar a infraestrutura minima no prazo de ate 24 (vinte 
e quatro) meses. Considerando que o loteamento foi aprovado pelo Municipio de Itumbiara 
no ano de 1960, sem que tenha sido aprovado urn cronograma de implantagao da 
infraestrutura do loteamento. Considerando o risco de prejuizo para o Municipio de 

indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrato
£
5Itumbiara e,

3

RUA DR. VALDIVtlMO VAZ, N° 158 - Setor: CENTRAL - Itumbiara/GO - Tone: (64) 3431-7857 
E-mail: atenciimentocri1@gmail.com

VALIDO EM TODD TERRITD,-?:0 NACIONAL. QUALQUER AOULTERACAO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

mailto:atenciimentocri1@gmail.com


■mmpor parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da implantagao da^p 
infraestrutura do loteamento. Considerando o interesse da Compromissaria em dar 9arant'^^p 
aos seus compradores e ao Poder Publico de que ira cumprir o disposto em seu contrato 
padrao de venda dos lotes no tocante a realizagao das obras de infraestrutura no local. 
Considerando que a Secretaria Municipal de Planejamento realizou estimativa do custo que 
teria o poder publico municipal caso tenha que complementar as obras de infraestrutura 
faltantes, em caso de descumprimento por parte da Compromissaria. Considerando que a 
Compromissaria anuiu a proposta do Ministerio Publico em oferecer lotes em garantia ao l
Munidpio de Itumbiara em caso de seu descumprimento da execugao da infraestrutura do ^ 
loteamento, resolvem ajustar o seguinte: A Compromissaria se compromete em realizar as 
seguintes obras de infraestrutura no Loteamento denominado Jardim Beira Rio, nesta 
cidade, dentro dos prazos indicados a seguir: GRUPO 01: Itens de Infraestrutura: Rede de 
esgoto, Rede de agua tratada e Rede de energia eletrica e iluminagao publica, todos com 
prazo para cumprimento em 31 de Janeiro de 2010 e GRUPO 02: Itens de Infraestrutura:
Asfaltamento das mas, Galeria de captagao de aguas fluviais e Guias, todos com prazo 5||p|||^ 
para cumprimento em 31 de dezembro de 2010. Considera-se o Loteamento Jardim Beira 
Rio como aquele definido no artigo 1° da Lei Municipal n° 3.572/2007: "quadras 14, 15, 16,
17, 18 e 19 do Bairro Karfan, localizada na confluencia das Avenidas Genesio Borges,
Sebastiao Xavier e Jose Ludovico de Almeida”,- DA FISCALIZAQAO DO MPGO: A 
verificagao do cumprimento dos prazos para a conclusao das obras de infraestrutura no 
Loteamento Jardim Beira Rio sera feita pelo Ministerio Publico, por meio de seus servidores 
peritos com formagao em Engenharia Civil e/ou Arquitetura, ou por meio de pessoa com 
formagao equivalente que venha o Ministerio Publico nomear especificamente para o ato, 
imediatamente apos o vencimento dos prazos ja avengados,- DA NOTIFICAQAO E DO 
PRAZO DE DEFESA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO: Verificado o descumprimento 
dos prazos ja indicados, o Ministerio Publico notificara a Compromissaria no seu enderego 
ja indicado, ou outro nesta cidade que previamente tenha informado, concedendo-lhe prazo 
de 15 (quinze) dias para esclarecimentos. Em caso de manutengao do descumprimento dos •7^)(
prazos indicados, o Ministerio Publico por si ou por meio de requisigao Municipio de 
Itumbiara, que procedera a execugao deste termo, tendo como garantia o bem dado na 
hipoteca indicada abaixo. A notificagao da Compromissaria podera acontecer por meio de Ipg 
qualquer de seus empregados no enderego indicado, comprovada mediante recibo ou 
certidao do oficial de promotoria, nao sendo necessaria a notificagao por edital, em qualquer ||
caso. Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso na ,'7
realizagao de obras de infraestrutura comprovadamente motivado pelas concessionarias de 
servigos publicos, por culpa exclusiva das mesmas. DA HIPOTECA: A Compromissaria 
concede ao Municipio de Itumbiara a hipoteca do imovel constante da matricula n° 14.945 ^ 
em garantia do cumprimento das obras de infraestrutura ja indicadas,- DA COMUNICAQAO 
DO CUMPRIMENTO E DA LIBERAQAO DA HIPOTECA: Cabera a Compromissaria 
comunicar ao Ministerio Publico o cumprimento das etapas das obras de infraestrutura por 

de carta enderegada a 3a Promotoria de Justiga de Itumbiara, que, no prazo de 30
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(trinta) dias comprometera a realizar pericia no local para confirmagao do cumprimento 
satisfatorio da etapa. Se constatada na pericia o cumprimento das etapas indicadas no 
Grupo 01 ja citado, o Ministerio Publico encaminhara Oficio ao Cartorio de Registro de 
Imoveis para a liberagao da Hipoteca referente aos lotes 01 (urn) a 07 (sete) da quadra 14 
(quatorze). Se constatada na pericia o cumprimento das etapas indicadas no Grupo 02 ja 
citado, o Ministerio Publico encaminhara Oficio ao Cartorio de Registro de Imoveis para a 
liberagao da Hipoteca referente aos lotes 08 (oito) a 15 (quinze) da quadra 14 (quatorze).
Nao se consideram cumpridas as etapas de obras de infraestrutura que nao contem com a 
aprovagao dos orgaos publicos competentes, quando for o caso. Ex. CELG, SANEAGO, 
etc,- DA PUBLICIDADE DESTE TERMO: O presente Termo e de carater publico irrestrito.
Fica, porem, vedada a Compromissaria usar o nome do Ministerio Publico em qualquer 
publicidade que fizer, sob pena de multa de R$50.000,000 (cinquenta mil reais) por gp 
veiculagao. Nao fica vedada porem a publicidade em que se informe que o cumprimento 
das obras de infraestrutura esta compromissado em Cartorio,- DA EFICACIA DO TERMO: A 
Compromissaria tern pleno conhecimento de que o presente termo de compromisso de :|||f 
ajustamento de conduta tern eficacia de titulo executive extrajudicial, podendo ser 
executado imediatamente apos o vencimento dos prazos avengados, apos a notificagao ja

i«Hi m%im Mm
W., 'Am

m
I ‘ <<m.mm

$
m

VALIDD EM TODD TEf?RITE)RIO NACIONAL. QUALOUER ADULTERAgAO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



wmm

111
prevista. Ressalta-se que o descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas, nos 
prazos estipulados e na forma prevista no presente termo, importa em obrigagao de fazer 
exigivel imediatamente pelo Ministerio Publico aos obrigados. Ficam os compromissarios e 
seus prepostos e funcionarios, cientes de que o descumprimento total ou parcial das 
obrigagoes ora assumidas, podem vir a ensejar justa causa para que o Ministerio Publico 

(jpl j- possa ajuizar agoes civis publicas de obrigagao de fazer com aplicagao de multas aos
i fe'1 agentes envolvidos e/ou agoes criminais, conforme o caso. Alem do imovel desta matricula 

)X \ outros imoveis tambem fazem parte desta hipoteca conforme matriculas n°s 14.938, 14.939,
^ ^ it 14.940, 14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.946, 14.947, 14.948, 14.949, 14.950, 14.951 e

14.952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.: 
Isento.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIIAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1* CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECIO ALVES DA SILVA I TITULAR
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AV4-14.945: Itumbiara, 22 de Janeiro de 2013. Atraves do Oficio n° 08/2013, datado de 17 
de Janeiro de 2013, o Ministerio Publico do Estado de Goias, por intermedio do Promotor de 
Justiga em exercicio na Promotoria de Justiga desta Comarca, Dr. Marcelo de Freitas, em 

^||\ substituigao, vem nos termos do art. 129, inciso VI, da Constituigao Federal e do artigo 26, 
•KlMjj inciso I, letra b, da Lei n° 8.625/93, liberar a hipoteca registrada sob n° R3/14.945. Emol.:

Mil Isento
& R5-14.945: Itumbiara, 24 de abril de 2017 - Protocolo n° 80.211. OUTORGANTE 

DEVEDORA: PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA-ME, 
pessoa juridica, inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Republica, 
n° 130, sala 801, Centro, nesta cidade, representada por suas socias GAUA PRADO 
FERREIRA, brasileira, solteira, maior e capaz, empresaria, portadora da Cl RG n° 2.920.775 

. ^ SSP-GO e inscrita no CPF n° 642.664.191-04, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 
Ferreira, nascida em 19/07/1974, natural de Morrinhos-GO, residente e domiciliada na Rua 

M Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO e ALDA DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, 
empresaria, portadora da Cl.RG n° 397.923 SSP-GO e inscrita no CPF n° 440.256.531-68, 
filha de Raimundo Pereira do Prado e Clarinda do Prado, nascida em 20/01/1946, natural de 
Santa Juliana-MG, residente e domiciliada na Rua Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO, 

termos da Segunda Alteragao de Sociedade Empresaria Limitada e Consolidagao do 
I '4 Contrato Social, devidamente registrada na JUCEG sob n° 52080914225 em data de 

SH M 27/06/2008 NIRE n° 52202428004. AVALISTAS: GAUA PRADO FERREIRA E ALDA DO 
PRADO FERREIRA (acima qualificadas). CREDOR: ITALO XAVIER GUERINO, brasileiro, 

PfS t casado, empresario, portador da Cl.RG n° 4.346.870 DGPC-GO e inscrito no CPF n° 
fflJf 704.347.941-04, filho de Wilson Guerino e Stella Maris Xavier Guerino, nascido em 
fl ^ 06/06/1981, natural de Uberlandia-MG, residente e domiciliado na Avenida T-15, n° 1.746,

Bairro Jardim America, na cidade de Goiania-GO. TITULO: Escritura Publica de Confissao 
1 -jlj de Divida com Garantia Hipotecaria, lavrada aos 13 de fevereiro de 2017, no 1° Cartorio de 

^ Notas local, Livro 559-N, folhas 199/203. A outorgante Devedora e as Avalistas disseram 
que se confessam devedoras do Outorgado Credor, da importancia de R$77.720,00 
(setenta e sete mil e setecentos e vinte reals), conforme negociagoes feitas entre as partes, 
importancia esta que e Ifquida, certa e exigivel para todos os fins de direito. Em decorrencia 
da divida ora confessada a outorgante Devedora e as Avalistas, se comprometem e 
obrigam a paga-la ao Outorgado Credor, em moeda corrente do pais, em uma unica parcela
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vencimento em 30 de abril de 2017. Fica a=5?€”HS-Hrss=

automaticamente o vencimento desta, autorizando o micio imediato da execu?ao judicial, 
suieita a incidencia de corregao, juros legais e mais encargos e despesas processuais que 
abrange os honorarios advocaticios do profissional contratado pelo Outorgado Credor Em 
face do absolute reconhecimento da presente divida, a Outorgante Devedora e as Avalista, 
desde ja, renunciam do direito da propositura de supostos embargos a execugao, sob pena 
de litigancia de ma fe. E considerada quitada a referida divida, mediante o^ pagamento 
integral da importancia acima referida, para todos os efeitos, que na ocasiao declarara 
haver recebido, a importancia da divida originaria. Nao constituira ou mduzira novagao, 
renuncia ou desistencia as sangoes asseguradas e previstas neste mstrumento ou 
marcadas na Lei que se reportara a eventual tolerancia do Outorgado Credor, no 
recebimento posterior ao vencimento das obrigagoes aqui estabelecidas. GARANTIA: Que 
sendo ela Outorgante Devedora, senhora e legitima possuidora da para garantia do 
principal da divida, em primeira, unica e especial hipoteca, sem concorrencia de 
terceiros, o imovel constante da matricula n° 14.945. Concorda a Outorgante Devedora 
e as Avalistas e o Outorgado Credor, que esta hipoteca em hipotese alguma sera liberada, 
a nao ser pelo pagamento total da divida ora assumida e confessada. Que os contratantes 
dao ao bem hipotecado o valor de R$155.440,00 (cento e cinquenta e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta reals), neste valor esta incluido outro imovel constante desta 
escritura. A outorgante Devedora e as Avalistas, se obrigam a bem zelar e administrar 0 
imovel ora por ele hipoteca e, de nao dispor gravando-o a terceiros, cedendo. alugando, 
transferindo ou alienando de qualquer forma, sem previo e exposto consentimento por 
escrito do Outorgado Credor, bem como a te-lo sempre quites de impostos e taxas, sob 
pena de tornar desde logo exigivel 0 total da divida. A Outorgante Devedora e as Avalistas, 
declaram expressamente que a presente hipoteca abrange nao so 0 imovel descrito, bem 
como todas as benfeitorias nele edificada, as quais ficam desde logo, incluidas na garantia 
hipotecaria, mediante simples averbagao dos comprovantes respectivos a margem da 
inscrigao hipotecaria. Obriga-se a Outorgante Devedora e as Avalistas a trazer 0 bem 
hipotecado em bom estado de conservagao e asseio, fazendo por sua conta os reparos que ^ 
se tornarem necessaries, bem como, se obrigam a defende-lo, contra esbulhos e turbagoes ^ 
por parte de terceiros. Fica reservado ao Outorgado Credor 0 direito de mandar inspecionar 
0 bem hipotecado sempre que Ihe convier, correndo as despesas respectivas por conta e ^ 
cargo da Outorgante Devedora e as Avalistas e 0 Outorgado Credor, obrigam-se por si seus 
herdeiros e sucessores a cumprirem fielmente todas as clausulas e condigoes desta gg, 
escritura, considerando-se a presente confissao no indivisivel para 0 efeito de ser 1 ^ 
reclamado integral ou solidariamente de qualquer dos sucessores da Outorgante Devedora 
e as Avalistas. As demais condigoes constam da via da escritura arquivada neste Cartorio.
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mAV6-14.945: Itumbiara, 26 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.905. Nos termos da 
Escritura Publica de Quitagao de Divida, de 23 de fevereiro de 2018, lavrada no 1° Cartorio 
de Notas local, Livro 580-N, folhas 85/88, 0 outorgante Itaio Xavier Guerino, atraves da 
Escritura Publica de Confissao de Divida com Garantia Flipotecaria tornou-se Credor de 
Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda - ME, que ja tendo recebido de tal 
devedor a totalidade da importancia que Ihe era devida, vem, pela presente escritura e na 
melhor forma de direito, dar ao mesmo, plena, rasa, geral, irrevogavel e irretratavel quitagao 
de pages e satisfeitos para nada mais reclamar ou exigir em tempo algum, ficando 0 
Cartorio autorizando a promover o cancelamento da hipoteca registrada sob n° R5/14.945.

R7-14.945: Itumbiara, 19 de abril de 2018. PROTOCOLO N° 83.260. DEVEDORAS: ALDA 
DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, agropecuarista, portadora da Cl n° 397.923 
SSP-GO e do CPF n° 440.256.531-68 e GALIA PRADO FERREIRA, brasileira, solteira, 
administradora de empresa, portadora da Cl n° 2.920.775 SSP-GO e do CPF n° 
642.664.191-04, residentes e domiciliados na Rua Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO. 
CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, brasileiro, divorciado, empresario, portador do 
CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 7.830.096 SSP-SP, residente e domiciliado na Avenida
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Amazonas, n° 1.160, Centro, Goiatuba-GO. TITULO: Alienagao Fiduciaria. Nos termos do 
Contrato Particular de Confissao de Divida com Alienagao Fiduciaria, passado na cidade de 
Goiatuba-GO, aos 10 de abril de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma a 
seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel, serem 
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$236.000,00 (duzentos e trinta e 
seis reals),- Da data e valor do pagamento: Obriga-se as Confitentes Devedoras em 
efetuar o pagamento, em 10/07/2018, da integralidade da importancia ora confessada, 
acrescida de juros de 6% (seis por cento), totalizando a importancia devida, na data do 
vencimento, a soma de R$243.080,00 (duzentos e quarenta e tres mil e oitenta reais) 
Havendo antecipagao no pagamento do debito, havera, urn desconto no valor a ser pago, a 
ser ajustado entre as partes,- Em caso de inadimplemento, total ou parcial da presente 
Confissao, que ficara caractreizada pela simples falta de pagamento, da divida, por parte 
das Confitentes Devedoras, independentemente de qualquer notificagao judicial ou 
extrajudicial, incidira sobre a mesma, corregao monetaria pelo INPC, mais juros 
compensatorios de 1% ao mes e juros moratorios de 1% ao ano, alem de multa de 10% 
(dez por cento), sobre o valor atualizado da divida. O presente instrumento e titulo liquido, 
certo e exigivel, pelo valor acima declinado, alem das cominagoes nele imposta. 
GARANTIA: Em garantia do fiel cumprimento do presente contrato as Confitentes 
Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propriedade plena do imovel constante da 
matrlcula n° 14.945, com todas as suas benfeitorias, via de Alienagao Fiduciaria, na forma 
do artigo 22 e seguintes da Lei 9.514/97. Fica assegurado aos Confitentes Devedores, 
enquanto permanecerem na condigao de adimplentes do presente contrato, o direito a livre 
utilizagao, por sua conta e risco do imovel objeto da alienagao fiduciaria. Convencionam-se 
as partes o valor de R$300.00,00 (trezentos mil reais) para o imovel ofertado em Alienagao 
Fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do Artigo 24, da Lei 9.514/1997. 
Em caso de aplicagao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 9.514/1997, 

consolidagao da propriedade do imovel dado em Alienagao Fiduciaria, em nome do 
Credor, tera o mesmo, prazo de trinta (30) dias, contados da data do registro da 
consolidagao, para promover publico leilao para alienagao do imovel, procedendo-se na 
forma dos paragrafos e incisos. Este contrato opera assim entre as partes, como para seus 
herdeiros e sucessores a qualquer titulo. Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, 
para dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais 
privilegiado que parega. Alem do imovel constante desta matricula n° 14.945, os 
imoveis das matriculas n°s 14.943,14.939 e 14.940, tambem garantem a divida.

AV8-14.945: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N° 93.536. CONSOLIDAQAO 
DE PROPRIEDADE: Nos termos do requerimento outorgado por Antonio de Freitas Neto, 
representado pelo seu procurador Silvio Arantes de Oliveira, advogado, OAB/GO n 16.291, 
passado nesta cidade, aos 03 de margo de 2022, procedo esta averbagao para constar que, 
realizado o procedimento disciplinado no artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97 em face das 
devedoras fiduciantes Alda do Prado Ferreira, Galia Prado Ferreira e da empresa 
Interveniente/Garantidora: Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, sem que 
houvesse purgagao da mora relativa ao Contrato Particular de Confissao de Divida com 
Alienagao Fiduciaria, registrado sob n° R7/14.945, firmado em 10/04/2018, fica 
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do credor

com a
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pffe
fiHi i^iarin Antonio de Freitas Neto, brasileiro, divorciado, agropecuansta, portador da Cl n

Jud.: R$17 97 - ISS: R$41,64 - Total Fundos Estaduais: R$532,94, nestes valores estao 
incluidos tambem as averbagoes n°s AV8/14.940; AV8/14.943 e AV8/14.939.
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