
REPUBLICA FEDERATIVADO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGISTRO DE IWIOVEIS DA 1* CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECIO ALVES DA SILVA / 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° 14.907, 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 IIVIOVEL: Dm lote de terreno de numero 
quatorze (14), da quadra dezessete (17), situado a Via Expressa Mucio Souza Rezende, no 
Bairro Karfan, com a area de 495,67m2, lote que divide pela frente com a Via Expressa 
Mucio Souza Rezende, numa extensao de doze metros e sessenta centimetres (12,60), 
pela direita com o lote numero dezesseis (16), numa extensao de quarenta e tres metros e 
vinte e tres centimetres (43,23), pela esquerda com o lote numero doze (12), numa 

/i . tgs&n extensao de trinta e nove metros e trinta e oito centimetros (39,38) e pelo fundo com o lote 
A' numero treze (13), numa extensao de doze (12,00) metros. PROPRIETARIOS: DIOGENES

^ MORTOZA DA CUNHA. advogado, portador da Cedula de Identidade Profissional n° 2.395
I'i OAB-GO, filho de Romualdo Ferreira da Cunha e Anna Mortoza da Cunha, natural de 

Conquista-MG, nascido em 06/09/1939 e sua mulher Livia de Almeida Cunha, do lar, 
portadora da Cl. n° 312.025 SSP-GO, filha de Vigilato Pereira de Almeida e Orlandia 
Barcelos de Almeida, natural desta cidade, nascida em 31/03/1940, brasileiros, casados sob 

da comunhao de bens, inscritos no CPF n° 005.059.271-87, residentes e

mmIr-* i o regime
domiciliados na Avenida 136, n° 540, Edificio Confalone, apt0 102, Goiania-GO, MACARIO 
DE PAIVA NETO, bancario, portador da Cl. n° 1.601.562 SSP-GO, inscrito no CPF n° 
010.988.451-53, filho de Francisco Macario de Paiva e Maria Patrocinio Paiva, natural de 
Coelho Neto-MA, nascido em 11/11/1940 e sua mulher Ismalia de Almeida Paiva, do lar, 
portadora da Cl. n° 3.700.638 SSP-RJ, inscrita no CPF n° 894.776.181-97, filha de Vigilato 
Pereira de Almeida e Orlandina Barcelos de Almeida, natural desta cidade, nascida em 
06/03/1948, brasileiros, casados sob o regime da comunhao universal de bens antes da Lei 
n° 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 1.141, Qa 252, lote 19, Setor Marista, 
Goiania-GO, DORFOS PEREIRA DE ALMEIDA, funcionario publico estadual, portador da 
CL n° 124.536 SSP-GO/2a Via, inscrito no CPF n° 037.395.111-68, filho de Vigilato Pereira 
de Almeida e Orlandina Barcelos de Almeida, natural desta cidade, nascido em 06/12/1942 

mulher Elisabeth Luiza Spegiorin de Almeida, funcionario publica aposentada, 
portadora da Cl. n° 304.629 SSP-GO/23 Via, inscrita no CPF n° 363.679.821-91, filha de 
Pedro Spegiorin e Ana Pereira Spegiorin, natural de Severina-SP, nascida em 02/08/1946, 
brasileiros, casados sob o regime da comunhao de bens, residentes e domiciliados na 
Praga Homero Orlando Ribeiro, n° 55, centre, Goiania-GO, OLAVO PEREIRA ALMEIDA, 
empresario, portador da Cl. n° 304.527 SSP-GO, inscrito no CPF n° 082.654.371-53, filho 
de Vigilato Pereira de Almeida e Orlandina Barcelos de Almeida, natural desta cidade, 
nascido em 01/07/1950 e sua mulher Maria das Gragas Zago de Almeida, comerciante, 
portadora da Cl. n° 1.012.241 SSP-GO, inscrita no CPF n° 770.574.731-68, filha de 
Tranquilo Zago e Luiza Bizinoto Zago, natural de Tupaciguara-MG, nascida em 01/10/1953,
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brasileiros, casados sob o regime da comunhao de bens, residentes e domiciliados na Ruaji|
Floriano Peixoto, n° 350, centre, nesta cidade e FRANCISCA MARTINS DE
brasileira, viuva, do lar, portadora da Cl. n° 498.641 SSP-GO, inscrita no CPF n
123.358.431-68, filha de Joao Martins Ferreira e Ana Rita de Jesus, natural desta cidade,
nascida em 08/02/1933, residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, n° 33, Bairro j
Alvorada, nesta cidade. REGISTRO ANTERIOR: n°s R1/7.562, R2/7.562 e AV3/7.562, Livro
2 - Registro Geral, neste Cartorio.

R1-14.907: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSMITENTES: DIOGENES MORTOZA DA 
CUNHA, advogado, portador da Cedula de Identidade Profissional n° 2.395 OAB-GO, filho 
de Romualdo Ferreira da Cunha e Anna Mortoza da Cunha, natural de Conquista-MG, 
nascido em 06/09/1939 e sua mulher Livia de Almeida Cunha, do lar, portadora da Cl. n°
312.025 SSP-GO, filha de Vigilato Pereira de Almeida e Orlandia Barcelos de Almeida, 
natural desta cidade, nascida em 31/03/1940, brasileiros, casados sob o regime da 
comunhao de bens, inscritos no CPF n° 005.059.271-87, residentes e domiciliados na 
Avenida 136, n° 540, Edificio Confalone, apt0 102, Goiania-GO, MACARIO DE PAIVA 
NETO, bancario, portador da Cl. n° 1.601.562 SSP-GO, inscrito no CPF n° 010.988.451-53, 
filho de Francisco Macario de Paiva e Maria Patroclnio Paiva, natural de Coelho Neto-MA, 
nascido em 11/11/1940 e sua mulher Ismalia de Almeida Paiva, do lar, portadora da Cl. n°
3.700.638 SSP-RJ, inscrita no CPF n° 894.776.181-97, filha de Vigilato Pereira de Almeida 
e Orlandina Barcelos de Almeida, natural desta cidade, nascida em 06/03/1948, brasileiros, ,,
casados sob o regime da comunhao universal de bens antes da Lei n° 6.515/77, residentes 
e domiciliados na Rua 1.141, Qa 252, lote 19, Setor Marista, Goiania-GO, DORFOS \
PEREIRA DE ALMEIDA, funcionario publico estadual, portador da Cl. n° 124.536 
SSP-GO/23 Via, inscrito no CPF n° 037.395.111-68, filho de Vigilato Pereira de Almeida e 
Orlandina Barcelos de Almeida, natural desta cidade, nascido em 06/12/1942 e sua mulher 
Elisabeth Luiza Spegiorin de Almeida, funcionario publica aposentada, portadora da Cl. n° if|pgg§C! 
304.629 SSP-GO/23 Via, inscrita no CPF n° 363.679.821-91, filha de Pedro Spegiorin e Ana 
Pereira Spegiorin, natural de Severina-SP, nascida em 02/08/1946, brasileiros, casados sob ^ 
o regime da comunhao de bens, residentes e domiciliados na Praga Homero Orlando |?
Ribeiro, n° 55, centre, Goiania-GO, OLAVO PEREIRA ALMEIDA, empresario, portador da 
Cl. n° 304.527 SSP-GO, inscrito no CPF n° 082.654.371-53, filho de Vigilato Pereira de ^ , 
Almeida e Orlandina Barcelos de Almeida, natural desta cidade, nascido em 01/07/1950 e 
sua mulher Maria das Gragas Zago de Almeida, comerciante, portadora da Cl. n° 1.012.241 :
SSP-GO, inscrita no CPF n° 770.574.731-68, filha de Tranquilo Zago e Luiza Bizinoto Zago, |p' 
natural de Tupaciguara-MG, nascida em 01/10/1953, brasileiros, casados sob o regime da ^ 
comunhao de bens, residentes e domiciliados na Rua Floriano Peixoto, n° 350, centre, nesta 
cidade e FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA, brasileira, viuva, do lar, portadora da Cl. n°
498.641 SSP-GO, inscrita no CPF n° 123.358.431-68, filha de Joao Martins Ferreira e Ana c 
Rita de Jesus, natural desta cidade, nascida em 08/02/1933, residente e domiciliada na Rua ^
7 de Setembro, n° 33, Bairro Alvorada, 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, 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. 85/98. VALOR: R$2.152,64 (dois 
mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Os transmitentes 
transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima.
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R2-14.907: Itumbiara, 29 de setembro de 2008. INCORPORADORA: PRADO FERREIRA 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, pessoa jurldica 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 socias: Galia Prado Ferreira e Alda 
do Prado Ferreira. INCORPORADAS: GALIA PRADO FERREIRA, solteira 
administradora de empresas, portadora da CI.RG n° 2.920.775 SSP-GO, inscrita no CPF n°
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i 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 Paranalba, n° 410, centro, 
Goiatuba-GO. TITULO Incorporapao. Escritura Publica de Incorporagao de Bens a 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada lavrada aos 19 de setembro de 2008, 

, no Cartorio do 2° Tabelionato de Notas local, Livro 600-N, folhas 1/29. O imovel
(p| \ if constante da matricula n° 14.907, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terrene de 

y numero quatorze (14), da quadra dezessete (17), com a area de 495,67m2, situado naM mm
mm9|
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Via Expressa Mucio Souza Rezende, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do 
Bairro Karfan), nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Via Expressa Mucio 
Souza Rezende, numa extensao de doze metros e sessenta centimetros (12,60), pela 
direita com o lote dezesseis (16), numa extensao de quarenta e tres metros e vinte e 
tres centimetros (43,23), pela esquerda com llote doze (12), numa extensao de trinta e 
nove metros e trinta e oito centimetros (39,38) e ao fundo com lote treze (13), 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 Comerciai 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 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 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, regiistros 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
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que e e fica sendo, fazendo esta Incorporagao boa, firme e valiosa, a todo o temP0.^^ 
respondendo pela evicgao 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. Pel3s ^ 
Incorporadas foi declarado que o presente ato 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.
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IR3-14.907: Itumbiara, 27 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.820. 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 DO 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 domiciliadas na Rua Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO. 
INTERVENIENTE GARANTIDORA:

V'
:
2

mmPRADO 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 pelas Devedoras. CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, 
brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador do CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 
7830096 SSP-SP, residente e domiciliado na Av. 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 08 
de fevereiro de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma das clausulas a 
seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel serem 
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$409.963,00 (quatrocentos e nove 
mil, novecentos e sessenta e tres mil reals). Da data e valor do pagamento - Obriga-se as 
Confitentes Devedoras em efetuar o pagamento, em 10/08/2018, da integralidade da 
importancia devida, na data do vencimento, a soma de R$435.183,00 (quatrocentos e trinta 
e cinco mil, cento e oitenta e tres reais). Plavendo antecipagao do 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 caracterizada pelas 
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 matricula n° 14.907, com todas as suas benfeitorias, na forma do artigo
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r22 e seguintes da lei 9.514/97. Fica assegurado as Cofitentes Devedoras, enquanto 
permaneceram 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$910.000,00 (novecentos e dez mil reais) para a soma dos imoveis ofertados em 
alienagao fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do artigo 24, da Lei 
9.514/97. Em caso de aplicagao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 
9.514/97, com a consolidagao da propriedade do imovel dado em Alienagao fiduciaria, em 
nome do Credor, tera o mesmo, prazo de trinta (30) dias, contados da data do registro da 
consolidagao, para promover publico leilao para alienagao do imovel, procedendo-se na 
forma dos paragrafos e incisos do artigo 27 da mesma Lei, devendo ser obedecido ainda o 
Paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. Este contrato opera assim entre as partes, como 
para seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, e nos termos do Paragrafo Primeiro, do 
artigo 22 e Artigo 38 da Lei 9.514/97, devera ser registrado e/ou averbado as margens da 
matricula do imovel por este instrumento alienado fiduciariamente, uma vez que possui 
forga de escritura, para todos os fins legais. Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, 
para dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais 
privilegiado que parega.
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AV4-14.907: Itumbiara, 25 de mar$o de 2022. PROTOCOLO N° 93.535. CONSOLIDACAO 
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 04 de marpo de 2022, procedo esta averbagao para constar que, 
realizado o procedimento dtsciplinado 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° R3/14.907, firmado em 08/02/2018, fica 
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do credor 
fiduciario, Antonio de Freitas Neto. brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador da Cl n° 
7830096 SSP-SP, inscrito no CPF n° 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 Transmissao de 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$2.587,31 - Tax. 
Jud.: R$17,97 - ISS: R$77,62 - Total Fundos Estaduais: R$993,48, nestes valores estao 
incluidos tambem as averbagoes n°s AV6/14.948; AV6/14.950; AV6/14.952; AV4/14.946; 
AV8/14.949 e AV8/14.951.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1* CIRCUNSCRIvAO - COMARCA DE ITUWIBIARA 
DECID 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° 14.946, Livro 2 - Registro GeraJ, e foi extralda 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 IMOVEL: Um lote de terreno de numero 
nove (09), 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 Genesio 
Borges de Andrade, no Bairro Karfan, nesta cidade, lote que confronta pela frente com a 
Avenida Genesio Borges de Andrade, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita 
com o lote numero onze (11), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o 
lote numero sete (07), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote 
numero oito (08), 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 Canyalho 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.

R1-14.946: 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 VENPA: 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 reals e noventa e cinco centavos). Os

&
5

1

RUA DR. VALD1VINO VAZ, N° 158 - Setor: CENTRAL - ltumbiara/GO.- Fone: (64) 3431-7857 
E-mail: atendimentocril (5)gmail.com

VALIDO EM TODD TERRITO iO NACIQNAL. QUALQUEK ADUITERACAO OU EMENDA INVALIDA EBTE DDCllMENTO



<$•$

ntransmitentes transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima. MM
R2-14.946: Itumbiara, 29 de setembro de 2008. INCORPORADORA: PRADO FERREIRA 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTD A, pessoa juridica de direito pnvado, 
inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Repubhca. n° 130, Sala 
801, Setor Central, nesta cidade, representada por suas sodas: Galia Prado Ferreira e Alda ^
do Prado Ferreira. INCORPORADAS: GALIA PRADO FERREIRA, solteira, ^ 
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, n0 410, centra, 
Goiatuba-GO. TITULO: Incorporagao. Escritura Publica de Incorporagao de Bens a 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada lavrada aos 19 de setembro de 2008, 
no Cartorio do 2° Tabelionato de Notas local, Livro 600-N, folhas 1/29. O imovel constante 
da matricula n° 14.946, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terrene de numero 

(09) da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por trinta
area de 360,00m2, situado na Avenida

Mlmaior,

Hm.msg.
S3

wm
i

nove
(30,00) metros da frente ao fundo, com a
Genesio Borges de Andrade, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do Bairro 
Karfan), nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida Genesio Borges 
de Andrade, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita com o lote numero 
onze (11), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o lote numero 00 
sete (07), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote numero oito 
(08), 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, 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 socias Alda do Prado Ferreira e Galia Prado Ferreira, com incorporagao - -f;
de bens imoveis, sendo que a soda Alda do Prado Ferreira subscreve 125.000 (cento e f 
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 ^ 'J 
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 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
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m REPUBLICA FEDERAT1VA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

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

cotas de capital da incorporada. Pelas Incorporadas foi declarado que o presente ato esta 
'0 isento do imposto de transmissao inter-vivus, na conformidade da Lei n° 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Codsgo 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

.'A condigoes constam da via da escritura arquivada neste Cartorio.mmrn
«f.r1

#1^

ii

R3-14.946: 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, Saia 801, centre, nesta cidade, representada por sua soda 
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. 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 

!|5l T 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 
I | divulgagao sobre o consume adequado dos produtos e servigos, asseguradas a liberdade 
4| 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,

j ; 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°, 

jp||l 4 verbis: “Artigo 3° § 1° Produto e qualquer bem, movel ou imovel, material ou imaterial. Art.
^ m M 18- § 6° sa° improprios ao consume: ... 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 

T 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 
Itumbiara e, indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrato
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IH
por parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da implantacao daigg 
infraestrutura do loteamento. Considerando o interesse da Compromissaria em dar garantia

Poder Publico de que ira cumprir o disposto em seu contrato 
tocante a realizagao das obras de infraestrutura no local.

aos seus compradores e ao
padrao de venda dos lotes no . . . .
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 reahzar 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 
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 Avenida_s 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 
caso. Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso 
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° 14.946 

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
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pccvista. Ressaita-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 PreP0St0S e funcionarios, cientes de que o descumprimento total ou parcial das 

]0 \ obrigagoes ora assumidas, podem vir a ensejar justa causa para que o Ministerio Publico
Aj j possa ajuizar agoes civis publicas de obrigagao de fazer com aplicagao de multas aos
% agentes envolviidos e/ou agoes criminais, conforme o caso. Alem do imovel desta matricula
J i outros imoveis tambem fazem parte desta hipoteca conforme matriculas n°s 14.938, 14.939,

m:' ft 14.940, 14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.945, 14.947, 14.948, 14.949, 14.950, 14.951 e 
^ I 14.952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.:

Isento.

‘ AV4-14.946: Itumbiara, 22 de Janeiro de 2013. Atraves do Oficio n° 08/2013, datado de 17 
Jfjglll de Janeiro de 2013, o Ministerio Publico do Estado de Goias, por intermedio do Promotor de 

(llpSilP 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, 
inciso I, letra b, da Lei n° 8.625/93, liberar a hipoteca registrada sob n° R3/14.946. Emol.:

:I

R5-14.946: Itumbiara, 27 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.820. 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 DO PRADO FERREIRA, brasileira, solteira,

, A administradora de empresa, portadora da Cl n° 2.920.775 SSP-GO e do CPF n° 
642.664.191-04, residentes e domiciliadas na Rua Paranalba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO. 
INTERVENIENTE GARANTIDORA: PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E 

ife. INCORPORAQAO LTDA, pessoa jurldica 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 pelas Devedoras. CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, 
brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador do CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 
7830096 SSP-SP, residente e domiciliado na Av. 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 08 
de fevereiro de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma das clausulas a 

As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel serem
e nove

4i
j-

Jr-

ai„ seguir:
t devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$409.963,00 (quatrocentos 

M mil novecentos e sessenta e tres mil reais). Da data e valor do pagamento - Obnga-se as 
Confitentes Devedoras em efetuar o pagamento, em 10/08/2018, da mtegrahdade da 

Si jtS ' 1 importancia devida, na data do vencimento, a soma de R$435.183,00 (quatrocentos e trinta 
re cinco mil, cento e oitenta e tres reais). Havendo antecipagao do pagamento do debito, 

havera urn desconto no valor a ser pago, a ser ajustado entre as partes. Em caso de 
1 inadimplemento, total ou parcial da presente confissao, que ficara caractenzada pelas

MM 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 

alem de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da divida. O

m

to4 cc

i ode 1% ao ano
5
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presente instrumento e titulo liquido, certo e exigivel, pelo valor acima declinado
comina?6es nele imposta. GARANTIA: Em garantia do f'el .cumprimento.^° ^ do 'ilNIM 
contrato as confitentes Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propnedade plena do

"3= s rswr-s w
valor de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais) para a soma dos imoveis ofertad°s ®m Jss&ff 
alienagao fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no incise IV do artigo 24, da Lei 
9 514/97. Em caso de aplicagao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Ism 
9 514/97, 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 j|§|^g 
forma dos paragrafos e incisos do artigo 27 da mesma Lei, devendo ser obedecido amda o Jg|^gr 
Paraqrafo unico do artigo 24 da citada Lei. Este contrato opera assim entre as partes, como 
para seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, e nos termos do Paragrafo Pnmeiro, do 
artigo 22 e Artigo 38 da Lei 9.514/97, devera ser registrado e/ou averbado as margens da 
matricula do imovel por este instrumento alienado fiduciariamente, uma vez que possui 
forga de escritura, para todos os fins legais. Pica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, 

dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais

S3
22 e

Hi 

TIPAV6-14.946: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N° 93.535. 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 04 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 Jgi 
houvesse purgagao da mora relativa ao Contrato Particular de Confissao de Divida com ;
Alienagao Fiduciaria, registrado sob n° R5/14.946, firmado em 08/02/2018, fica 
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do credor 
fiduciario, Antonio de Freitas Neto. brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador da Cl n°
7830096 SSP-SP, inscrito no CPF n° 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 Transmissao de . c 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$2.587,31 - Tax.
Jud.: R$17,97 - ISS: R$77,62 - Total Fundos Estaduais: R$993,48, nestes valores estao _ 
incluidos tambem as averbagoes n°s AV6/14.948; AV6/14.950; AV6/14.952; AV4/14.907; :
AV8/14.949 e AV8/14.951.

para
privilegiado que parega.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOSAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1a CIRCUNSCRigAO - COMARCA DE ITUWBIARA 
DECIO ALVES DA SILVA I THULAR

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 matncula 
n° 14.948, Livro 2 - Registro Gerai, 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 IMOVEL: Dm lote de terreno de numero 
onze (11), 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 Genesio 
Borges de Andrade, no Bairro Karfan, nesta cidade, lote que confronta pela frente com a 
Avenida Genesio Borges de Andrade, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita 
com o lote numero treze (13), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o 
lote numero nove (09), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote 
numero dez (10), 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-MGr 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.

R1-14.948: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSM1TENTES: 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, 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.

R2-14.948: 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 Prado Ferreira. INCORPORADAS: GALIA PRADO FERREIRA, solteira 
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 J 
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° 14.948, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terreno de numero 

(11), 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 
Genesio Borges de Andrade, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do Bairro 
Karfan), nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida Genesio Borges 
de Andrade, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita com o lote numero 
treze (13), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com lote numero 

(09), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote numero dez 
(10), 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, com Capital e )|8§| 
Incorporagao de Bens Imoveis, e nesse Contrato ficou declarado: o Capital Social da y|||r 
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 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
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESJADO D>E GOIAS

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

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

cotas de capital da incorporada. Pelas Incorporadas foi declarado que o presente ato 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.

R3-14.948: 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, fillha 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 consume: ... Ull - 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 
Itumbiara e, indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrato
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por parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da impiantapao 
infraestrutura do loteamento. Considerando o interesse da Compromissaria em dar garant'a 
aos seus compradores e ao Poder Publico de que ira cumprir o disposto em seu contrato Jj|y|g. 
padrao de venda dos lotes no tocante a realizapao 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 jj
Munidpio de Itumbiara em caso de seu descumprimento da execupao 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 iluminapao publica, todos com 
prazo para cumprimento em 31 de janeiro de 2010 e GRUPO 02: Itens de Infraestrutura:
Asfaltamento das ruas, Galeria de captapao 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 7|Jjg|jB 
verificapao 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 formapao em Engenharia Civil e/ou Arquitetura, ou por meio de pessoa com 
formapao equivalente que venha o Ministerio Publico nomear especificamente para o ato, 
imediatamente apos o vencimento dos prazos ja avenpados,- 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 enderepo 
ja indicado, ou outro nesta cidade que previamente tenha informado, concedendo-lhe prazo ;
de 15 (quinze) dias para esclarecimentos. Em caso de manutenpao do descumprimento dos 
prazos indicados, o Ministerio Publico por si ou por meio de requisipao Municipio de 
Itumbiara, que procedera a execupao deste termo, tendo como garantia o bem dado na 
hipoteca indicada abaixo. A notificapao da Compromissaria podera acontecer por meio de 
qualquer de seus empregados no enderepo indicado, comprovada mediante recibo ou 
certidao do oficial de promotoria, nao sendo necessaria a notificapao por edital, em qualquer 
caso. Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso na 
realizapao de obras de infraestrutura comprovadamente motivado pelas concessionarias de 
servipos publicos, por culpa exclusiva das mesmas. DA HIPOTECA: A Compromissaria 
concede ao Municipio de Itumbiara a hipoteca do imovel constante da matricula n° 14.948 

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 enderepada a 3a Promotoria de Justipa de Itumbiara, que, no prazo de 30 
(trinta) dias comprometera a realizar pericia no local para confirmapao 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 liberapao 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 
liberapao 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 
aprovapao 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 
veiculapao. 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 avenpados, apos a notificapao ja
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prevista. Ressalta-se que o descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, nos 
JStllp prazos estipulados e na forma prevista no presente termo, importa em obrigagao de fazer 

'llplft! exigivel imediatamente pelo Ministerio Publico aos obrigados. Ficam os compromissarios e 
Ym seus Prepostos e funcionarios, cientes de que o descumprimento total ou parcial das 
Jz obrigagoes ora assumidas, podem vir a ensejar justa causa para que o Ministerio Publico

ft; 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,
(lj\ 14.940, 14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.945, 14.946, 14.947, 14.949, 14.950, 14.951 e

i -m!! 14.952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.: 
J M: Isento.

mllLm
AV4-14.948: 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, 
inciso I, letra b, da Lei n° 8.625/93, liberar a hipoteca registrada sob n° R3/14.948 Emol.: 
Isento

V;

m R5-14.948: Itumbiara, 27 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.820. DEVEDORAS: 
~ S 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 DO 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 domiciliadas na Rua Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO. 
INTERVENIENTE GARANTIDORA: PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E 
INCORPORAQAO LIDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 

M 09.007.357/0001-76, com sede na Praga da Republica, n° 130, sala 801, Setor Central, 
nesta cidade, representada pelas Devedoras. CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, 
brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador do CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 
7830096 SSP-SP, residente e domiciliado na Av. Amazonas, n° 1.160, Centro, 

m Goiatuba-GO. TITULO: Alienagao fiduciaria. Nos termos do Contrato Particular de 
Confissao de Divida com Alienagao Fiduciaria, passado na cidade de Goiatuba-GO, aos 08 
de fevereiro de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma das clausulas a 
seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel serem 

T devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$409.963,00 (quatrocentos e nove 
mil, novecentos e sessenta e tres mil reais). Da data e valor do pagamento - Obriga-se as 
Confitentes Devedoras em efetuar o pagamento, em 10/08/2018, da integralidade da 
importancia devida, na data do vencimento, a soma de R$435.183,00 (quatrocentos e trinta 
e cinco mil, cento e oitenta e tres reais). Flavendo antecipagao do 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 caracterizada pelas 

'stt 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 moratonos 

alem de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da divida. O
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presente instrumento e titulo liquido, certo e exigivel, pelo valor acima declmado, alem das.-^Jg^ 

cominapoes nele imposta. GARANTIA: Em garantia do fiel cumprimento do present^^p^ 
contrato as confitentes Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propriedade plena do 
imovel constante da matrlcula n° 14.948, com todas as suas benfeitonas, na forma do artigo 
22 e seguintes da lei 9.514/97. Flea assegurado as Cofitentes Devedoras, enquanto ;g 
permaneceram na condipao de adimplentes do presente contrato 0 direito a livre utilizapao MS 
por sua conta e risco do imovel objeto da alienapao fiduciaria. Convencionam-se as partes o 
valor de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais) para a soma dos imoveis ofertados em i
alienapao fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do artigo 24, da Lei 
9.514/97. Em caso de aplicapao ao presente contrato dos termos do Artigo 26,^ da Lei 
9.514/97, com a consolidapao da propriedade do imovel dado em Alienapao fiduciaria, em 
nome do Credor, tera o mesmo, prazo de trinta (30) dias, contados da data do registro da 
consolidapao, para promover publico leilao para alienapao do imovel, procedendo-se 
forma dos paragrafos e incisos do artigo 27 da mesma Lei, devendo ser obedecido ainda o 
Paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. Este contrato opera assim entre as partes, como 
para seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, e nos termos do Paragrafo Primeiro, do 
artigo 22 e Artigo 38 da Lei 9.514/97, devera ser registrado e/ou averbado as margens da 
matricula do imovel por este instrumento alienado fiduciariamente, uma vez que possui 
forpa de escritura, para todos os fins legais. Pica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, *
para dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais 
privilegiado que parepa.

>>

na

m m1
AV6-14.948: Itumbiara, 25 de marpo de 2022. PROTOCOLO N° 93.535. 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 04 de marpo de 2022, procedo esta averbapao 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 Incorporapao Ltda, sem que \
houvesse purgapao da mora relativa ao Contrato Particular de Confissao de Divida com 
Alienapao Fiduciaria, registrado sob n° R5/14.948, firmado em 08/02/2018, fica ^
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do credor , 
fiduciario, Antonio de Freitas Neto, brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador da Cl n° ^iil!4M

- -c*.

mms
m

7830096 SSP-SP, inscrito no CPF n° 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 Transmissao de 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$2.587,31 - Tax. 
Jud.: R$17,97 - ISS: R$77,62 - Total Fundos Estaduais: R$993,48. nestes valores estao 
incluidos tambem as averbapoes n°s AV6/14.946; AV6/14.950; AV6/14.952; AV4/14.907; 
AV8/14.949 e AV8/14.951.
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O Bacharel Decio Alves da Silva 
Oficial do Registro de Imoveis 
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numero dez (10), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o lote numero 
HiRwl quatorze (14), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote numero treze 
lillilffHj (13). 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, 

- J nesta cidade. REGISTRO ANTERIOR: n°s R1/7.538 e AV3/7.538, Livro 2 - Registro Geral, 
r neste Cartorio.

i fM ___ ___
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 

W: 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, 

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

J; abril de 2006, lavrada no Cartorio do 3° Tabelionato de Notas local, Livro 106-N, fls. 71/84. 
H VALOR: R$2.619,95 (dois mil, seiscentos e dezenove reals e noventa e cinco centavos). Os

CERTIFICA, que a presente e reprodugao autentica da matricula 
n° 14.949, 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 IMOVEL: Urn lote de terreno de numero 
doze (12), 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 o lote

'v;

ii
33
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R1-14.949: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSMITENTES: JOSE ARNALDO DO VALE
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Balii
R2-14.949 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 Prapa da Republica, n° 130, Sala 
801 Setor Central, nesta cidade, representada por suas socias: 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 Jg§M 
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, :j|j||g| 
Goiatuba-GO. TITULO: Incorporapao. Escritura Publica de Incorporapao de Bens a jglpjfef 
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° 14.949, passa a ter a seguinte descripao: Um lote de terrene de numero 
doze (12), 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), ||g|g|f 
nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida Sebastiao Xavier Junior, 

extensao de doze (12,00) metros, pela direita com o lote numero dez (10), numa

transmitentes transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima.

no

numa
extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com lote numero quatorze (14), numa 
extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote numero treze (13), numa 
extensao de doze (12,00) metros. Em 18 de junho de 2008, conforme Segunda Alterapao 
de Sociedade Empresaria Limitada, devidamente registrado junto a Junta Comercial do 
Estado de Goias sob o n° 52080914225, aos 27/06/2008, fizeram uma Constituipao de 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, com Capital e Incorporapao 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 socias Alda 
do Prado Ferreira e Galia Prado Ferreira, com incorporapao 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 reals), e 112.857 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta e sete) cotas, pela 
integralizapao e incorporapao de 50% (cinquenta por cento), dos imoveis das quadras W 
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 integralizapao e incorporapao 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, 
Incorporapao que vem efetivar e integralizar parte do capital social da firma, por esta 
maneira, completando assim a constituipao 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 Incorporapao Ltda, todo o direito, dominio, 
apao e posse que tinham e exerciam sobre o imovel, para que, dele a mesma use como 
que e e fica sendo, fazendo esta Incorporapao boa, firme e valiosa, a todo o tempo, 
respondendo pela eviepao se chamados a autoria. Que pela firma Prado Ferreira 
Desenvolvimento e Incorporapao Ltda, por seus representantes legais, foi dito, que aceita a 
presente escritura como nela se declara, ficando pago o prepo da aquisipao do imovel, 
benfeitorias, maquinas, pela realizapao efetiva das cotas de capital da incorporada. Pelas
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Incorporadas foi declarado que o presente ato 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 
J\ ^K>l| arquivada neste Cartorio.m'mF*

R3-14.949: Itumbiara, 01 de abril de 2009. COMPROMISSARIA: PRADO FERREIRA 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAgAO LIDA, CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede

Ml K- a Praga da Republica, n° 130, Sala 801, centre, nesta cidade, representada por sua soda 
w , ■&)|| Galia Prado Ferreira, brasileira, solteira, administradcra de empresas e empresaria, RG n° 

2.920.775 SSP-GO, natural de Morrinhos-GO, filha de Paulo Ferreira e Alda do Prado 
jjyl 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, 
illlllP 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, 
pda 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

5

m
' tj 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 

P| I T 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, caractensticas, 
composigao, qualidade e prego, bem como os riscos que apresentem; ... X - a adequada e 

^ -'^0, eficaz prestagao dos servigos publicos em geral. Considerando que a Lei n 8.078/90,
KM 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.
^ S 18. ... § 6° Sao improprios ao consume: ... Ill - os produtos que, por qualquer motivo, se
^ ^ revelem inadequados ao fim a que se destinam”. Considerando que a Compromissaria esta
llffl "I 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 
Itumbiara e, indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrato
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por parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da implantagao d 
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 contratcr 
padrao de venda dos lotes no tocante a realizagao das obras de infraestrutura no local. ;M||& 
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 l||||p§. 
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 
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 Avenida_s 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 ^j||g|| 
PRAZO DE DEFESA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO: Verificado o descumprimento 
dos prazos ja indicados, o Ministerio Publico notificara a Compromissaria no seu enderego ^§|ggp 
ja indicado, ou outro nesta cidade que previamente tenha informado, concedendo-lhe prazo |jpyj!| 
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 
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 
concede ao Municipio de Itumbiara a hipoteca do imovel constante da matricula n° 14.949 jjg 
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 ^
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prevista. Pxessalta-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 
exigivei 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 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, 
14.940, 14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.945, 14.946, 14.947, 14.948, 14.950, 14.951 e 
14.952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.: 
Isento.

AV4-14.949: Itumbiara, 22 de Janeiro de 2013. Atraves do Oflcio 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, 
inciso I, letra b, da Lei n° 8.625/93, liberar a hipoteca registrada sob n° R3/14.949. Emol.. 
Isento

R5-14,949: Itumbiara, 31 de outubro de 2017. PROTOCOLO N° 81.812. DEVEDORA: 
PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, sociedade 
empresaria limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Goias - JUCEG sob NIRE 
n° 52202428004, inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede a Praga da Republica, 
n° 130, Sala 801, centro, nesta cidade, representada por suas socias administradoras, Galia 
Prado Ferreira, brasileira, solteira, empresaria, portadora da CI.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, natural 
de Morrinhos-GO, nascida aos 19/07/1974, residente e domiciliadia a Rua Paranalba, n° 
410, Centro, Goiatuba-GO e Alda do Prado Ferreira, brasileira, viuva, agropecuarista, 
portadora da CI.RG 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 aos 
20/01/1946, residente e domiciliada na Rua Paranalba,n° 410, Centro, Goiatuba-GO, nos 
termos da Segunda Alteragao e Consolidagao do Contrato Social firmada aos 18/06/2008, 
registrada na JUCEG n°J 52080914226, aos 27/06/2008. CREDOR: MARCELO DE 
FREITAS MIRANDA, brasileiro.solteiro, estudante, portador da CI.RG n° 4.747.675 
DGPC-GO e inscrito no CPF n° 009.858.901-69, filho de Gecimar Luiz de Miranda e Cleide 
Paz de Freitas Miranda, natural desta cidade, nascido aos 23/01/1986, residente e 
domiciliado na Rua 23, n° 460, Bairro Paranalba, nesta cidade. TITULO: HIPOTECA. Nos 
termos da Escritura Publica de Confissao de Dlvida, datada de 09 de outubro de 2017, 
lavrada no 3° Registro Civil e Tabelionato de Notas local, Livro 141-N, folhas 189/192,- A 
Devedora Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, tornou-se devedora do 
Credor da importancia de R$30.000,00 (trinta mil reais),- Pela presente escritura e na 
melhor forma de direito, livre de todo e qualquer induzimento ou coagao, a Devedora 
reconhece e confessa esta sua dlvida, para com o ora Credor,- Em fungao de tal, a 
Devedora promete saldar a dlvida ora confessada em ate noventa (90) dias a contar desta 
data de 09/10/2017, ou seja, tera que pagar ate os nove dias do mes de Janeiro do ano de
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dois mil e dezoito (09/01/2018),- Ate o referido vencimento nao incidira juros sobre o valor* 
da divida, apos o prazo estipulado incidira os juros na importancia de um por cento (1%) ao|||| 
mes,- A quitapao referida no "caput" do presente sera efetuada na prapa desta cidade, 
ficando facultado a Devedora o direito de resgatar antecipadamente a divida ora jg 
confessada,- O nao pagamento da divida, por parte da Devedora, na data aprazada, |g 
facultara ao Credor o direito de utilizar-se da garantia oferecida propondo a competente m 
processo de execupao, valendo esta confissao como titulo executive extrajudicial, nos jg 
termos do artigo 784, inciso II, do Codigo de Processo Civil de 2015,- A tolerancia, por parte 
do Credor, de qualquer infrapao contratual ou legal pela Devedora, nao tera eficacia 
modificadora das disposipoes desta, nao induzindo novapao ou precedente, nem assim 
gerando quaisquer direitos para parte infratora, sendo que iguais efeitos nao surtirao 
quaisquer composipoes iniciadas para implementar a liquidapao desta divida, tais como. 
alienapao da garantia por venda,e cessao ou transferencia de direitos, ficando desde ja, 
assente que as obrigapoes desta somente considerar-se-ao extintas quando a divida for 
efetiva e integralmente quitada, e assim expressamente a declarar o Credor. GARANTIA:
Para garantir o integral cumprimento de todas as suas obrigapoes, principal e acessorias, 
assumidas na presente, a Devedora da ao Credor, em HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU, o 
imovel de sua exclusiva propriedade, o qual encontra-se inteiramente livre e 
desembarapado de qualquer onus judiciais ou extrajudiciais, reais ou pessoais, foro ou 
pensao, apoes ou execupoes que possam invalidar a presente, quite de impostos e tributes 
que incidam sobre o mesmo inclusive condominiais, a saber: o imovel constante da 
matricula n° 14.949,- As partes atribuem a esse imovel o valor de R$30.000,00 (trinta mil 
reais) para os fins do artigo 818 do Codigo Civil,- Pode ser considerada vencida a 
obrigapao, e desde logo executadas as garantias oferecidas, independente de qualquer 
interpelapao judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: a) na falta de cumprimento de 
quaisquer condipoes previstas nesta escritura,- b) no inadimplemento de quaisquer das 
obrigapoes da Devedora, previstas na presente escritura, especialmente a nao quitapao 
respective vencimento, da quantia ora confessada,- c) se contra a Devedora for movida s 
apao ou execupao, ou for decretada qualquer medida judicial que de algum modo afete os 
bens ofertados como garantia,- d) face a alienapao, por qualquer forma ou titulo, das 
garantias oferecidas na presente, sem o previo e express© consentimento, por escrito, do 
Credor.- A Devedora se obriga a bem administrar o bem ora dado em garantia por este 
instrument©, e dele nao dispor, tao pouco gravando-o a terceiros, cedendo, transferindo ou 
alienando-o, sob qualquer forma, sem o previo e expresso consentimento do credor, bem 

mante-lo sempre quite de impostos e taxas.- A presente escritura obriga nao so as 
partes contratantes, como tambem a seus herdeiros ou sucessores a qualquer titulo.- A 
presente escritura e feita em carater irrevogavel e irretratavel, nao havendo condipoes para 
o arrependimento. As demais clausulas constam na via arquivada neste Cartorio.
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AV6-14.949: Itumbiara, 05 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.714. Nos termos da 
Escritura Publica de Quitapao de Divida com Liberapao de Garantia, de 16 de Janeiro de 
2018. lavrada no Cartorio do 3° Registro Civil e Tabelionato de Notas local, Livro 144-N, 
folhas 141/142, o Outorgante tornou-se Credor de Prado Ferreira Desenvolvimento e 
Incorporapao Ltda, da importancia de R$30.000,00 (trinta mil reais) e tendo recebido da 
Devedora toda a importancia que Ihe era devida, vem, pela presente e na melhor forma de 
direito dar-lhes plena, geral e irrevogavel quitapao do referido debito, ficando a referida 
divida, de hoje em diante, sem nenhum efeito legal, ficando o Cartorio autorizado a 
promover o cancelamento da garantia hipotecaria registrada sob n° R6/14.949.

R7-14.949: Itumbiara, 27 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.820. DEVEDQRAS: 
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 DO 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 domiciliadas na Rua Paranaiba, n° 410, Centro, Goiatuba-GO. 
INTERVENIENTE GARANTIDORA: PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E 
INCORPORAQAO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
09.007.357/0001-76, com sede na Prapa da Republica, n° 130, sala 801, Setor Central,
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nesta cidade, representada pelas Devedoras. CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, 
brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador do CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 
7830096 SSP-SP, residente e domiciliado na Av. Amazonas, n° 1.160, Centro, 
Goiatuba-GO. TITULO: Alienagao fiduciaria. Nos termos do Contrato Particular de 

J v Confissao de Divida com Alienagao Fiduciaria, passado na cidade de Goiatuba-GO, aos 08
i de fevereiro de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma das clausulas a 

seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel serem 
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de RSAOO.OOS.OO (quatrocentos e nove 

<|p \ ...if mil, novecentos e sessenta e tres mil reais). Da data e valor do pagamento - Obriga-se as 
^ ( ||| Confitentes Devedoras em efetuar o pagamento, em 10/08/2018, da integralidade da 

importancia devida, na data do vencimento, a soma de R$435.183,00 (quatrocentos e trinta 
e cinco mil, cento e oitenta e tres reais). Havendo antecipagao do 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 caracterizada pelas 

(#|§‘ If simples falta de pagamento, da divida, por parte das confitentes devedoras, 
independentemente de qualquer notificagao judicial ou extrajudicial, incidira sobre a mesma, 

X ' corregao monetaria pelo INPC, mais juros compensalorios de 1% ao mes e juros moratorios
de 10/o 30 ano’ al3m de multa de 10% ^dez por centQ)’ sobre 0 vaior atualizado da divida. O 

• ; ^ presente instrumento e titulo liquido, certo e exigivel, pelo valor acima declinado, alem das
tm
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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° 14.949, com todas as suas benfeitorias, na forma do artigo 
22 e seguintes da lei 9.514/97. Fica assegurado as Cofitentes Devedoras, enquanto 
permaneceram 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$910.000,00 (novecentos e dez mil reais) para a soma dos imoveis ofertados em 
alienagao fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do artigo 24, da Lei 

% 9.514/97. Em caso de aplicagao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 
9.514/97, 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 do artigo 27 da mesma Lei, devendo ser obedecido ainda o 
Paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. Este contrato opera assim entre as partes, como 
para seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, e nos termos do Paragrafo Primeiro, do 
artigo 22 e Artigo 38 da Lei 9.514/97, devera ser registrado e/ou averbado as margens da 
matricula do imovel por este instrumento alienado fiduciariamente, uma vez que possui 

$i forga de escritura, para todos os fins legais. Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, 
dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais
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privilegiado que parega.IMi 5?mw.^ prf 1 AV8-14.949: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N° 93.535. CONSOLIDAQAO
ff| 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 04 de margo de 2022, procedo esta averbagao para constar que, 

f 411 realizado o procedimento disciplinado no artigo 26 da Lei Federal n° 9.514/97 em face das
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IpImmAlda do Prado Ferreira, Galia Prado Ferreira e da empresdevedoras fiduciantes __
Interveniente/Garantidora: Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, sem que
ho™,., puwrto oiora ,o f to
Alienagao Fiduciaria, registrado sob n° j w
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do credor
fiduciario Antonio de Freitas Neto, brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador da Cl n° 
7830096 SSP-SP, inscrito no CPF n° 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 Transmissao de 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$2.587,31 - Tax. 
Jud.: R$17,97 - ISS: R$77,62 - Total Fundos Estaduais: R$993,48, nestes valores estao 
incluidos tambem as averbagoes n°s AV6/14.948; AV6/14.950; AV6/14.952; AV4/14.907; ^
AV8/14.946eAV8/14.951.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGISTRO DE IMOVEIS DA 1a CIRCUNSCRIQAO - COMARCA DE ITUMBIARA 
DECK) 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 matncula 
n° 14.950, 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 IMOVEL: Um lote de terrene de numero 

1 treze (13), 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 Genesio 

-Jlfftlp Borges de Andrade, no Bairro Karfan, nesta cidade, lote que confronta pela frente com a 
Avenida Genesio Borges de Andrade, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita 

^11^1 com o lote numero quinze (15), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com 
0 lote numero onze (11), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote 

IpSfPl numero doze (12), numa extensao de doze (12,00) metros. PROPR1ETARIOS: JOSE 
~-1 ARNALDO DO VALE, engenheiro civil, portador da Cl. n° M.447.670 SSP-MG, inscrito no 

i | 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, 

I ' f nesta cidade. REGISTRO ANTERIOR: n°s R1/7.538 e AV3/7.538, Livro 2 - Registro Geral, 
^ neste Cartorio.
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R1-14.950: 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 

til ^ 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° 

WmB ' 1 397.923 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. 
VALOR: R$2.619,95 (dois mil, seiscentos e dezenove reals e noventa e cinco centavos). Os
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transmitentes transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima.

R2-14.950: Itumbiara, 29 de setembro de 2008. INCORPORADORA: PRADO FERREIR/ 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, pessoa jundica 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 :1i|pp§. 
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, centra, 
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° 14.950, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terrene de numero 
treze (13), 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 
Genesio Borges de Andrade, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do Bairro 
Karfan), nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida Genesio Borges 
de Andrade, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita com o lote numero 
quinze (15), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o lote numero 
quinze (11), numa extensao de trinta (30,00) metros e pelo fundo com o lote numero 
doze (12), 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, 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, 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 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
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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

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

cotas de capital da incorporada. Pelas Incorporadas foi declarado que o presente ato 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.

R3-14.950: 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, centra, 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, centra, em 
Goiatuba. CREDOR: MUNICIPSO DE ITUMBIARA, com sede a Praga da Republica, n° 129, 
Bairro centra, 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, move! 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 
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 
Itumbiara e, indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrato
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por parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da implantagao dc 
infraestrutura do loteamento. Considerando o interesse da Compromissaria em dar garantU 
aos seus compradores e ao Poder Publico de que ira cumprir o disposto em seu contratc 
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 
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 
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 
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 oficiai de promotoria, nao sendo necessaria a notificagao por edital, em qualquer 

Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso nacaso.
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° 14.950 

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 tltulo executive extrajudicial, podendo ser 
executado imediatamente apos o vencimento dos prazos avengados, apos a notificagao ja
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m1, prevista. Ressalta-se que o descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas, nos 
m 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 
jfci 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
(p! j 1 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 
Jj. ] outros imoveis tambem fazem parte desta hipoteca conforme matriculas n°s 14.938, 14.939,

|g:| 14.940, 14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.945, 14.946, 14.947, 14.948, 14.949, 14.951 e 
^ t ItlS 14-952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.: 

Isento.«IF
hM mmm

i

AV4-14.950 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, 
inciso I, letra b, da Lei n° 8.625/93, liberara hipoteca registrada sob n° R3/14.950. Emol.: 
Isento

& in R5-14.950: Itumbiara, 27 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.820. 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 DO 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 domiciliadas na Rua Paranaiba, n°410, Centro, Goiatuba-GO. 
INTERVENIENTE GARANTIDORA: PRADO FERREIRA 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 801, Setor Central, 
nesta cidade, representada pelas Devedoras. CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, 
brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador do CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 
7830096 SSP-SP, residente e domiciliado na Av. 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 08 
de fevereiro de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma das clausulas a 
seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel serem 
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$409.963,00 (quatrocentos e nove 
mil, novecentos e sessenta e tres mil reals). Da data e valor do pagamento - Obriga-se as 
Confitentes Devedoras em efetuar o pagamento, em 10/08/2018, da integralidade da 
importancia devida, na data do vencimento, a soma de R$435.183,00 (quatrocentos e trinta 
e cinco mil, cento e oitenta e tres reals). Havendo antecipagao do 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 pelas

por parte das confitentes devedoras,
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=simples falta de pagamento, da divida 
independentemente de qualquer notificagao judicial ou extrajudicial, incidira sobre a mesma, 
corregao monetaria pelo INPC, mais juros compensatorios de 1% ao mes e juros moratonos 
de 1% ao ano, alem de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da divida. O
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presente instrumento e titulo liquido, certo e exigivel, pelo valor acima declinado, alem da^ 
cominacoes nele imposta. GARANTIA: Em garantia do fiel cumpnmento do present^ 
contrato as confitentes Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propnedade plena dtf 
imovel constante da matrlcula n° 14.950, com todas as suas benfeitonas, na forma do artigo 
22 e seguintes da lei 9.514/97. Fica assegurado as Cofitentes Devedoras, enquanto 
permaneceram 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$910.000,00 (novecentos e dez mil reals) para a soma dos imoveis ofertados em 
alienagao fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do artigo 24, da Lei 
9.514/97. Em caso de aplicagao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 
9.514/97, 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 do artigo 27 da mesma Lei, devendo ser obedecido ainda o 
Paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. Este contrato opera assim entre as partes, como 
para seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, e nos termos do Paragrafo Primeiro, do 
artigo 22 e Artigo 38 da Lei 9.514/97, devera ser registrado e/ou averbado as margens da 
matricula do imovel por este instrumento alienado fiduciariamente, uma vez que possui 
forga de escritura, para todos os fins legais. Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, 

dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais
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privilegiado que parega. i
AV6-14.950: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N° 93.535. 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 04 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° R5/14.950, firmado em 08/02/2018, fica 
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do credor 
fiduciario, Antonio de Freitas Neto. brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador da Cl n° 
7830096 SSP-SP, inscrito no CPF n° 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 Impost© de Transmissao de 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$2.587,31 - Tax. 
Jud.: R$17,97 - ISS: R$77,62 - Total Fundos Estaduais: R$993,48, nestes valores estao 
incluidos tambem as averbagoes n°s AV6/14.948; AV6/14.949; AV6/14.952; AV4/14.907; 
AV8/14.946 e AV8/14.951.
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O referido e verdade e dou fe. 
Itumbiara, 19/04/2022 09:30:32
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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...
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6.

CERTIFICA, que a presente e reprodugao autentica da matrlcula 
n° 14.951, 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 IMOVEL: Dm lote de terreno de numero 
quatorze (14), 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 o lote 
numero doze (12), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o lote 
numero dezesseis (16), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote 
numero quinze (15), 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 

r^j; CPF n° 220.215.586-49, filho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural de

ir
Wm

Ki'.

" 0, 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° 

Hr ' I 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, 
li r;! nesta cidade. REGISTRO AINTERIOR: n°s R1/7.538 e AV3/7.538, Livro 2 - Registro Geral, 
r" 0 neste Cartorio.

m R1-14.951: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSMITENTES: JOSE ARNALDO DO VALE
M.447.670 SSP-MG, inscrito no CPF n° 220.215.586-490.: :{0 engenheiro civil, portador da Cl. n°

^ filho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural de Tupaciguara-MG, nascido em
^ I' 1: 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 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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spun
tostransmitentes transferiram as adquirentes o imovel constante da matricula acima.

mR2-14.951: 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 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, centra, 
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° 14.951, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terreno de numero /M&W 
quatorze (14), 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 o lote numero doze (12), 
extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com lote numero dezesseis 

(16), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote numero quinze '§|g§fl| 
(15), 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, 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 socias 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 p • Jf: 
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 Ip 
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 Pals, 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
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% *■m„ .. Mescritura 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 siFirma 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 evicgao se chamados 
a autoria. Que pela firma Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda, por seus j||| 
representantes legais, foi dito, que aceita a presente escritura como nela se declara, ficando 

prego da aquisigao do imovel, benfeitorias, maquinas, pela realizagao efetiva das
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CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

cotas de capital da incorporada. Pelas Incorporadas foi declarado que o presente ato 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.

%

pM. wma
7'N m R3-14.951: 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 centra, 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 Promoter 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 Minisferio 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 

£fj| 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 
^ J 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, move! ou imovel, material ou imaterial. Art. 
18. ... § 6° Sao improprios ao consume: .... 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 

4|j: Itumbiara e, indiretamente para a coletividade, em caso de falencia ou quebra de contrato
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mmpor parte da Compromissaria, em vir a assumir as despesas decorrentes da implantagao dagp 
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 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 I 
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 
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 ;;3 
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 
caso. Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso 
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° 14.9_51 

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
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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 
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 matnculas n°s 14.938, 14.939, 
14.940, 14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.945, 14.946, 14.947, 14.948, 14.949, 14.950 e 
14.952. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.: 
Isento.

3 iw

^|§t||y AV4-14.951: 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 

(pjgg|l|(^ Justiga em exerclcio 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, 
inciso I, letra b, da Lei n° 8.625/93, liberar a hipoteca registrada sob n° R3/14.951. Emol.: 

' '33 Isento ______________________________________________ ________

I I R5-14.951: Itumbiara, 31 de outubro de 2017. PROTOCOLO N° 81.811. DEVEDORA: 
3) PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E INCORPORAQAO LTDA, sociedade

empresaria limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Goias - JUCEG sob NIRE 
| n° 52202428004, inscrita no CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede a Praga da Republica, 

n° 130, Sala 801, centra, nesta cidade, representada por suas socias administradoras, Galia 
% Prado Ferreira, brasileira, solteira, empresaria, portadora da CI.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, natural 
de Morrinhos-GO, nascida aos 19/07/1974, residente e domiciliada a Rua Paranaiba, n° 
410, Centro, Goiatuba-GO e Alda do Prado Ferreira, brasileira, viuva, agropecuarista, 
portadora da CI.RG 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 aos 
20/01/1946, residente e domiciliada na Rua Paranaiba,n° 410, Centro, Goiatuba-GO, nos 
termos da Segunda Alteragao e Consolidagao do Contrato Social firmada aos 18/06/2008, 
registrada na JUCEG n° 52080914226, aos 27/06/2008. CREDOR: GECIMAR LUIZ DE 
MIRANDA, agropecuarista, portador da CI.RG n° 1.492.909 SSP-GO e inscrito no CPF n° 

Wm ^ 330 852.261-68, filho de Sebastiao Luiz de Miranda e Alda Santana de Miranda, natural
f§] 4* desta cidade, nascido em 01/01/1965, casado com Cleide Paz de Freitas Miranda, do lar, 

jfcvW portadora da CI.RG n° 2.280.759 DGPC-GO/2a Via e inscrita no CPF n° 644.871.721-87, 
®llf "I- filha de Geraldo Albino de Freitas e Edith Paz de Freitas, natural de Bom Jesus-GO,
f R ^ nascida aos 18/06/1967, brasileiros, casados sob o regime da comunhio parcial de bens,
fe*' (f|^ nos termos do assento de casamento lavrado no Registro Civil das Pessoas Naturais de

Bom Jesus-GO, no Livro B-07 Aux, as folhas 173v°, sob o n° 345, em 07/09/1985,
residentes e domiciliados a Rua 23, n° 460, Bairro Paranaiba, nesta cidade. TITULQ: 
HIPOTECA. Nos termos da Escritura Publica de Confissao de Divida, datada de 09 de 
outubro de 2017, lavrada no 3° Registro Civil e Tabelionato de Notas local, Livro 141-N, 

A Devedora Prado Ferreira Desenvolvimento e Incorporagao Ltda,
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iimiinitornou-se devedora do Credor da importancia de R$30.000,00 (tnnta mil reais) Pelajj|| 
presente escritura e na melhor forma de direito, livre de todo e qualquer mduzimento ou 
coaqao, a Devedora reconhece e confessa esta sua dlvida, para com o ora Credor- Em 
funcao de tal, a Devedora promete saldar a divida ora confessada em ate noventa (90) dias 
a contar desta data de 09/10/2017, ou seja, tera que pagar ate os nove dias do mes de 
Janeiro do ano de dois mil e dezoito (09/01/2018),- Ate o referido vencimento nao mcidira | 
juros sobre o valor da divida, apos o prazo estipulado incidira os juros na importancia de urn 
por cento (1%) ao mes,- A quitapao referida no "caput" do presente sera efetuada na praga 
desta cidade, ficando facultado a Devedora o direito de resgatar antecipadamente a divida 
ora confessada,- O nao pagamento da divida, por parte da Devedora, na data aprazada, 
facultara ao Credor o direito de utilizar-se da garantia oferecida propondo a competente 
processo de execupao, valendo esta confissao como titulo executive extrajudicial, nos 
termos do artigo 784, inciso II, do Codigo de Processo Civil de 2015,- A tolerancia, por parte

legal pela Devedora, nao tera eficaciado Credor, de qualquer infrapao contratual
modificadora das disposipoes desta, nao induzindo novapao ou precedente, nem assim 
gerando quaisquer direitos para parte infratora, sendo que iguais efeitos nao surtirao 
quaisquer composipoes iniciadas para implementar a liquidapao desta divida, tais como. | 
alienapao da garantia por venda,e cessao ou transferencia de direitos, ficando desde ja, 
assente que as obrigapoes desta somente considerar-se-ao extintas quando a divida for 
efetiva e integralmente quitada, e assim expressamente a declarar o Credor. GARANTjA: x 
Para garantir o integral cumprimento de todas as suas obrigapoes, principal e acessorias, 
assumidas na presente, a Devedora da ao Credor, em HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU, o

inteiramente livre e

ou

m

imovel de sua exclusiva propriedade, o qual encontra-se 
desembarapado de qualquer onus judiciais ou extrajudiciais, reais ou pessoais, foro ou 
pensao, apoes ou execupoes que possam invalidar a presente, quite de impostos e tributes 
que incidam sobre o mesmo inclusive condominiais, a saber: o imovel constante da 
matricula n° 14.951,- As partes atribuem a esse imovel o valor de R$30.000,00 (trinta mil 
reais) para os fins do artigo 818 do Codigo Civil,- Pode ser considerada vencida a 
obrigapao, e desde logo executadas as garantias oferecidas, independente de qualquer 
interpelagao judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: a) na falta de cumprimento de 
quaisquer condipoes previstas nesta escritura,- b) no inadimplemento de quaisquer das 
obrigapoes da Devedora, previstas na presente escritura, especialmente a nao quitapao 
respective vencimento, da quantia ora confessada,- c) se contra a Devedora for movida 
apao ou execupao, ou for decretada qualquer medida judicial que de algum modo afete os 
bens ofertados como garantia,- d) face a alienapao, por qualquer forma ou titulo, das 
garantias oferecidas na presente, sem o previo e expresso consentimento, por escrito, do 
Credor.- A Devedora se obriga a bem administrar o bem ora dado em garantia por este 
instrumento, e dele nao dispor, tao pouco gravando-o a terceiros, cedendo, transferindo ou 
alienando-o, sob qualquer forma, sem o previo e expresso consentimento do credor, bem 

mante-lo sempre quite de impostos e taxas.- A presente escritura obriga nao so as
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partes contratantes, como tambem a seus herdeiros ou sucessores a qualquer titulo.- A 
presente escritura e feita em carater irrevogavel e irretratavel, nao havendo condipoes para 
o arrependimento. As demais clausulas constam na via arquivada neste Cartorio.

m
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m mm
AV6-14.951: Itumbiara, 07 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.784. Nos termos da 
Escritura Publica de Quitapao de Divida, de 02 de fevereiro de 2018, lavrada no Cartorio do 
3° Registro Civil e Tabelionato de Notas local, Livro 145-N, folhas 29/31, o Outorgante
Gercimar Luiz de Miranda Miranda, atraves da Escritura Publica de Confissao de Divida 
com Garantia Hipotecaria tornou-se Credor de Prado Ferreira Desenvolvimento e 
Incorporapao LTD A, da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) e tendo recebido da 
Devedora toda a importancia que Ihe era devida, vem, pela presente e na melhor forma de 
direito dar-lhes plena, rasa, geral, irrevogavel e irretratavel quitapao de paga e satisfeita 
para nada mais reclamar ou exigir em tempo algum, ficando o Cartorio autorizado a 
promover o cancelamento da garantia hipotecaria registrada sob n° R5/14.951.

R7-14.951: Itumbiara, 27 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.820. DEVEDORAS:
ALDA DO PRADO FERREIRA, brasileira, viuva, agropecuarista, portadora da Cl n° 397.923

%m.&ik'M %ti... i;-,. 
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SSP-GO e do CPF n° 440.256.531-68 e GALIA DO 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 domiciliadas na Rua Paranaiba, n°410, Centro, Goiatuba-GO. 

zM INTERVENIENTE GARANTIDORA: PRADO FERREIRA DESENVOLVIMENTO E 
INCORPORAQAO LTDA, pessoa juridica de direito privado, iinscrita no CNPJ n° 
09.007.357/0001-76, com sede na Prapa da Republica, n° 130, sala 801, Setor Central,

3
Im

nesta cidade, representada pelas Devedoras. CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, 
brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador do CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 

Ip: 7830096 SSP-SP, residente e domiciliado na Av. Amazonas, n° 1.160, Centro,
^ 1 Goiatuba-GO. TITULO: Alienapao fiduciaria. Nos termos do Contrato Particular de

Confissao de Divida com Alienapao Fiduciaria, passado na cidade de Goiatuba-GO, aos 08 
liKiiff ^evereiro de 2018, as partes ajustam o presente contrato, na forma das clausulas a 

seguir: As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel serem 
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$409.963,00 (quatrocentos e nove 

|^||Jjp mil, novecentos e sessenta e tres mil reais). Da data e valor do pagamento - Obriga-se as 
Confitentes Devedoras em efetuar o pagamento, em 10/08/2018, da integralidade da 
importancia devida, na data do vencimento, a soma de R$435.183,00 (quatrocentos e trinta 

glfv iP e cinco mil, cento e oitenta e tres reais) Havendo antecipapao do 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 pelas 
simples falta de pagamento, da divida, por parte das confitentes devedoras, 
independentemente de qualquer notificapao judicial ou extrajudicial, incidira sobre a mesma, 
correpao 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 
cominapoes nele imposta. GARANTIA: Em garantia do fie! cumprimento do presente 
contrato as confitentes Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propriedade plena do 

^ imovel constante da matricula n° 14.951, com todas as suas benfeitorias, na forma do artigo 
^ ‘ f 22 e seguintes da lei 9.514/97. Fica assegurado as Cofitentes Devedoras, enquanto 

permaneceram na condipao de adimplentes do presente contrato o direito a livre utilizapao 
por sua conta e risco do imovel objeto da alienapao fiduciaria. Convencionam-se as partes o 
valor de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais) para a soma dos imoveis ofertados em 
alienapao fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do artigo 24, da Lei 
9.514/97. Em caso de aplicapao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 
9.514/97, com a consolidapao da propriedade do imovel dado em Alienapao fiduciaria, em 
nome do Credor, tera o mesmo, prazo de trinta (30) dias, contados da data do registro da 
consolidapao, para promover publico leilao para alienapao do imovel, procedendo-se na 
forma dos paragrafos e incisos do artigo 27 da mesma Lei, devendo ser obedecido ainda o 
Paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. Este contrato opera assim entre as partes, como 
para seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, e nos termos do Paragrafo Primeiro, do 
artigo 22 e Artigo 38 da Lei 9.514/97, devera ser registrado e/ou averbado as margens da 
matricula do imovel por este instrumento alienado fiduciariamente, uma vez que possui 
forpa de escritura, para todos os fins legais. Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara-GO, 

dirimir questoes oriundas do presente, em detrimento de qualquer outro, por mais
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AV8-14.951: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N 93.535. COUSOUDfiiQ 
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 04 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° R7/14.951, firmado em 08/02/2018, fica 
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do credor 
fiduciario, Antonio de Freitas Neto, brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador da Cl n° 
7830096 SSP-SP, inscrito no CPF n° 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 gj 
obedecido ainda o paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. O Imposto de Transmissao de 
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$2.587,31 - Tax.
Jud.: R$17,97 - ISS: R$77,62 - Total Fundos Estaduais: R$993,48, nestes valores estao 
incluidos tambem as averbagoes n°s AV6/14.948; AV6/14.949; AV6/14.952; AV4/14.907; 
AV8/14.946 e AV8/14.950.
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Poder Judiciario - Estado de Goias
Selo Digital
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REPUBLiCA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIAS

REGtSTRO 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° 14.952, 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 IMOVEL: Um lote de terreno de numero 
quinze (15), 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 Genesio 
Borges de Andrade, no Bairro Karfan, nesta cidade, lote que confronta pela frente com a 
Avenida Genesio Borges de Andrade, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita 
com o lote numero dezessete (17), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda 
com o lote numero treze (13), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote 
numero quatorze (14), 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

■1: CPF n° 220.215.586-49, filho de Jose do Vale e Armelina Pereira do Vale, natural de
,J|! 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.

R1-14.952: Itumbiara, 05 de maio de 2006. TRANSMITENTES: JOSE ARNALDO DO VALE, 
.jj|| 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 

Igk 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. 

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

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

t jnscnta 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. 

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

R2-14.952: 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 

Setor Central, nesta cidade, representada por suas sodas: Galia Prado Ferreira e Alda 
do Prado Ferreira. INCORPORADAS: GALIA PRADO FERREIRA, solteira 
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

801
maior,

‘■Si

Clarinda do Prado, nascida em
.o-rw, _______________________________________ " ” ^

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° 14.952, passa a ter a seguinte descrigao: Um lote de terreno de numero 
quinze (15), da quadra quatorze (14), medindo doze (12,00) metros de frente por trinta ^ig||||||U 
(30,00) metros da frente ao fundo, com a area de 360,00m2, situado na Avenida 
Genesio Borges de Andrade, no Bairro Jardim Beira Rio (antiga parte do Bairro 
Karfan), nesta cidade, lote que confronta pela frente com a Avenida Genesio Borges 
de Andrade, numa extensao de doze (12,00) metros, pela direita com o lote numero 
dezessete (17), numa extensao de trinta (30,00) metros, pela esquerda com o lote 
numero treze (13), numa extensao de trinta (30,00) metros e ao fundo com o lote 
numero quatorze (14), 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, 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 socias 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, W 
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 g§ 
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 legais, foi dito, que aceita a presente escritura 
como nela se declara, ficando pago o prego da aquisigao do imovel, benfeitorias, maquinas,

Juliana-MG, filha de Raimundo Pereira do Prado e <
20/01/1946 brasileiras, residentes e domiciliadas na Rua Paranaiba, n° 410, centre
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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

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

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 
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.

R3-14.952: Itumbiara, 01 de abril de 2009. COMPROMISSARIA: PRADO FERREIRA 
DESENVOLVIMENTO E INCORPORAgAO LIDA, CNPJ n° 09.007.357/0001-76, com sede 
a Praga da Republica, n° 130, Sala 801, centre, nesta cidade, representada por sua soda 
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 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 consume: ... 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
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Itumbiara 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 implantagao daggp 
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 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 
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 
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 |^|g|SFj 
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 
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 
caso. Nao sera considerado descumprimento aos prazos ja estipulados o atraso 
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° 14.952 

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 (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). g^.
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 gp/ 
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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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 
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 

T possa ajuizar agoes civis publicas de obrigagao de fazer com aplicagao de multas aos
,4 S|pj agentes envolvidos e/ou agoes criminais, conforme 0 caso. Alem do imovel desta matricula

18 lip
11

outros imoveis tambem fazem parte desta hipoteca conforme matrlculas n°s 14.938, 14.939, 
14.940, 14.941, 14.942, 14.943, 14.944, 14.945: 14.946, 14.947, 14.948, 14.949, 14.950 e 
14.951. As demais condigoes constam da via do termo arquivada neste Cartorio. Emol.:iH

Smam
mSm > §

Isento.

AV4-14.952: Itumbiara, 22 de Janeiro de 2013. Atraves do Oficio n° 08/2013, datado de 17 
de Janeiro de 2013, 0 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, 
inciso I, letra b, da Lei n° 8.625/93, liberar a hipoteca registrada sob n° R3/14.952 Emol.: 
Isento

F, R5-14.952: Itumbiara, 27 de fevereiro de 2018. PROTOCOLO N° 82.820. 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 DO PRADO FERREIRA, brasileira, solteira, 
^f! administradora de empresa, portadora da Cl n° 2.920.775 SSP-GO e do CPF n° 

642 664 191-04, residentes e domiciliadas na Rua Paranaiba, n°410, Centro, Goiatuba-GO.
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, 

J 5 nesta cidade, representada pelas Devedoras. CREDOR: ANTONIO DE FREITAS NETO, 
brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador do CPF n° 262.633.948-20 e da Cl n° 
7830096 SSP-SP, residente e domiciliado na Av. Amazonas, n° 1.160, Centro, 

^ Goiatuba-GO. TITULO: Alienagao fiduciaria. Nos termos do Contrato Particular de 
WpM Confissao de Divida com Alienagao Fiduciaria, passado na cidade de Goiatuba-GO, aos 08 
iff;: ' de fevereiro de 2018, as partes ajustam 0 presente contrato, na forma das clausulas a 

ir As Confitentes Devedoras confessam, de forma irretratavel e irrevogavel serem
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seguir:
devedoras do Credor, nesta data, da importancia de R$409.963,00 (quatrocentos e 
mil, novecentos e sessenta e tres mil reais). Da data e valor do pagamento - Obriga-se as 
Confitentes Devedoras em efetuar o pagamento, em 10/08/2018, da integralidade da

data do vencimento, a soma de R$435.183,00 (quatrocentos e trinta

a»Igpj
importancia devida, .
e cinco mil, cento e oitenta e tres reals). Havendo antecipagao do 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 caracterizada pelas 
simples falta de pagamento, da divida, por parte das confitentes devedoras, 
independentemente de qualquer notificagao judicial ou extrajudicial, incidira sobre a mesma, 
corregao monetana pelo INPC, mais Juros compensatorios de 1% ao mes e juros moratonos
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de 1% ao ano, alem de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor atuahzado da divida^ 0 
presente instrumento e titulo liquido, certo e exigivel, pelo valor acima declmado, alem das 
cominagoes nele imposta. GARANTIA: Em garantia do fiel cumprimento do preserrteF'lM^ 
contrato as confitentes Devedoras, transferem, neste ato, ao Credor, a propnedade plena do 
imovel constante da matricula n° 14.952, com todas as suas benfeitonas, na forma do artigo 
22 e seguintes da lei 9.514/97. Flea assegurado as Cofitentes Devedoras, enquanto 
permaneceram 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 ap# 
valor de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reals) para a soma dos imoveis ofertados em riglpy 
alienagao fiduciaria, para o fim de atender ao disposto no inciso IV do artigo 24, da Lei 
9.514/97. Em caso de aplica^ao ao presente contrato dos termos do Artigo 26, da Lei 
9.514/97, 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 Jlppfr; 
forma dos paragrafos e incisos do artigo 27 da mesma Lei, devendo ser obedecido ainda o 
Paragrafo unico do artigo 24 da citada Lei. Este contrato opera assim entre as partes, como 
para seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, e nos termos do Paragrafo Primeiro, do 
artigo 22 e Artigo 38 da Lei 9.514/97, devera ser registrado e/ou averbado as margens da 
matricula do imovel por este instrumento alienado fiduciariamente, uma vez que possui 
forga de escritura, para todos os fins legais. 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.
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1AV6-14.952: Itumbiara, 25 de margo de 2022. PROTOCOLO N° 93.535. CONSQLIDAQAO 
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 04 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 ig, 
Alienagao Fiduciaria, registrado sob n° R5/14.952, firmado em 08/02/2018, fica 
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imovel objeto desta matricula na pessoa do credor 
fiduciario, Antonio de Freitas Neto, brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador da Cl n° .'7
7830096 SSP-SP, inscrito no CPF n° 262.633.948-20. O credor fiduciario adquirente devera pp?\. 
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 Transmissao de |||;i |
Bens Imoveis (ITBI) fica devidamente arquivado neste Cartorio. Emol.: R$2.587,31 - Tax. mr 
Jud.: R$17,97 - ISS: R$77,62 - Total Fundos Estaduais: R$993,48, nestes valores estao 
incluidos tambem as averbagoes n°s AV6/14.948; AV6/14.949; AV6/14.951; AV4/14.907;
AV8/14.946 e AV8/14.950.
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