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                     CERTIFICA, que a presente é reprodução autêntica da 
MATRÍCULA nº 19.836, foi extraída por meio reprográfico nos termos do Art.19, 
§1º, da Lei 6.015 de 1973 e Art.41 da Lei 8.935 de 18/11/1994 e está conforme o 
original Um lote de terreno com a área de 280,00 metros quadrados, sem 
benfeitorias, situado à Avenida Brasil, Quadra 25, Lote 03, Bairro Leão, nesta 
cidade, dentro das seguintes divisas e metragens: Frente para a Avenida Brasil, 
em 10,00 metros; pelo lado direito dividindo com o lote 4, em 28,00 metros; pelo 
lado esquerdo dividindo com o lote 02, em 28,00 metros, e pelo fundo dividindo 
com o lote 20, em 10,00 metros. Registro anterior: R-1-13.599, Lº 2-Z-1, fls. 70. 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Quirinópolis, pessoa jurídica de direito 
público, CNPJ/MF 02.056.737/0001-51, com sede à Praça dos Três Poderes, nº 88, 
Centro, nesta cidade, representada neste ato pelo Sr. Gilmar Alves da Silva, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, CIRG M-1.025.049 SSP-MG e CPF/MF 
285.310.276-91, residente e domiciliado à Rua Dr. Martins, nº 18, Centro, nesta 
cidade. O referido é verdade e dou fé. Quirinópolis, 31/03/2009. O referido é 
verdade e dou fé. Quirinópolis, 01/04/2009. 
---------------------------------------------------------------------------
R-1-19.836-Pela Escritura Pública de Doação, lavrada no 1º Ofício local em 
25/03/2009, Lº 228, fls. 164, o Sr. Flávio Alves Cabral, brasileiro, agrônomo, 
CIRG M-8.231.261 SSP-MG e CPF/MF 833.168.251-34, residente e domiciliado à Rua 
Herculano Costa, nº 138, Centro, nesta cidade, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens com Simone Vanusa Barroso Marques, brasileira, do lar, CIRG 
M-8.154.902 SSP-MG e CPF/MF 810.018.271-04, houve por doação da Prefeitura 
Municipal de Quirinópolis, acima qualificada, o imóvel constante da presente 
matrícula em sua totalidade, pelo valor de R$ 1.960,00. Sem condições. O referido 
é verdade e dou fé. Quirinópolis, 01/04/2009.
----------------------------------------------------------------------------
R-2-19.836-Pela Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias 
Fidejussória e Hipotecária, lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato 
da Comarca de Rio Verde-GO, aos 18/10/2010, Lº 98-TD, fls. 104/110, processo nº 
2757, escrevente 05, a devedora Agrotec Comércio e Representações Ltda - ME, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF 04.386.085/0001-49, com sede na Avenida 
Santos Dumont, nº 66, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelos sócios 
proprietários Marcelo Andrade Medeiros, brasileiro, casado, técnico em 
agropecuária, CIRG MG 11.530.864 SSP-MG e CPF/MF 916.696.691-49, residente e 
domiciliado na Rua Amadeu Batista de Souza, nº 10, Centro, nesta cidade, e Flávio 
Alves Cabral, brasileiro, casado, técnico em agropecuária, CIRG M-8.231.261 
SSP-MG e CPF/MF 833.168.251-34, residente e domiciliado na Rua Herculano Costa, 
nº 138, nesta cidade, reconhece e confessa dever à credora Indústria e Comércio 
de Fertilizantes Rifertil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF 03.862256/0001-04, com sede na Rua dos Trabalhadores, Lote 07, Distrito 
Industrial, na cidade de Rio Verde-GO, neste ato representada por seu sócio 
administrador Dario Sergio Borges, brasileiro, separado consensualmente, 
empresário, CIRG 287.712 2ª Via DGPC-GO e CPF/MF 125.904.101-82, residente e 
domiciliado na Rua Joaquim Mota, Quadra 16, Lote 03, s/nº Apartamento 104, Vila 
Santo Antônio, Rio Verde-GO, a importância de 250.000,00, referente à transação 
comercial havida entre as partes, advinda da compra por parte da confitente, que 
serão pagos no dia 30/03/2011, através de cheques de sua emissão ou da emissão 
dos fiadores, transferência bancária, ou em moeda corrente nacional, e em 
garantia da dívida ora confessada a devedora Agrotec Comércio e Representações 
Ltda - ME, acima qualificada, e como fiadores Marcelo Andrade Medeiros,  
brasileiro, técnico em agropecuária, CIRG MG 11.530.864 SSP-MG e CPF/MF 
916.696.691-49, residente e domiciliado na Rua Amadeu Batista de Souza, nº 10, 
Centro, nesta cidade, e sua mulher Srª Viviane Cristiny Barros Medeiros, 
comerciante, CIRG 3.740.554 DGPC-GO, CPF/MF 864.978.631-68, casados sob o regime 
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da comunhão universal de bens; e como fiadores e anuentes intervenientes 
garantidores Sr. Flávio Alves Cabral, brasileiro, técnico em agropecuária, CIRG 
M-8.231.261 SSP-MG e CPF/MF 833.168.251-34, residente e domiciliado na Rua 
Herculano Costa, nº 138, nesta cidade, e sua mulher Srª Simone Vanusa Barroso 
Marques, brasileira, do lar, CIRG M-8.154.902 SSP-MG e CPF/MF 810.018.271-04, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, dão à credora Indústria e 
Comércio de Fertilizantes Rifertil Ltda, acima qualificada, em hipoteca de 1º 
grau o imóvel constante do R-1-19.836 em sua totalidade (avaliado por R$ 
125.000,00 para efeitos do artigo 1.484 do Código Civil Brasileiro), incluindo as 
benfeitorias existentes ou acrescidas durante a vigência deste contrato, os quais 
não poderão ser alterados, modificados ou inutilizados sem expresso consentimento 
da credora. A confitente devedora, os fiadores e os fiadores e anuentes 
intervenientes garantidores se obrigam, durante a vigência deste título, a não 
gravar ou alienar em favor de terceiros, os bens vinculados em garantia, 
consignando - se, que em caso de alienação dos imóveis hipotecados, considerar - 
se - à vencido o débito objeto do presente instrumento, configurando - se então, 
como obrigatório e imediata liquidação da dívida, satisfazendo - se o crédito 
hipotecário conforme preceitua o artigo 1.475, parágrafo único, do Código Civil. 
As partes elegem o foro da comarca de Rio Verde-GO, para dirimir qualquer dúvida, 
renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja. As 
demais condições são conhecimento das partes. O referido é verdade e dou fé. 
Quirinópolis, 23/11/2010.
---------------------------------------------------------------------------
Av-3-19.836- Por carta de 27/04/2011, a Industria e Comércio de Fertilizantes 
Rifértil Ltda, autorizou a baixa da hipoteca registrada sob o R-2-19.836. Dou fé. 
Em 06/05/2011.
----------------------------------------------------------------------------
R-4-19.836- Por CRH nºB20230072-0 emitida em 16/01/2012 e registrada no Lº03 sob 
nº28.786, Flavio Alves Cabral, CPF:833.168.251-34, e como interveniente 
garantidora Simone Vanusa Barroso Marques, CPF:810.018.271-04, dá à Cooperativa 
de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Região dos Vales GO-Sicredi Vale Go, 
CNPJ:01.816.701/0001-66, ag. local, em hipoteca cedular de 1º grau e sem 
concorrência de terceiros, o imóvel constante do R-1-19.836 em garantia de um 
crédito no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) com vencimento para 
15/01/2013. Encargos financeiros: 6,75%. As demais condições são do conhecimento 
das partes. O pagamento será efetuado na praça de emissão desta. Dou Fé. Em 
30/01/2012.
----------------------------------------------------------------------------
R-5-19.836- Por carta de 01/03/2013, o Sicredi, ag. local, autorizou a baixa da 
cédula registrada acima. Dou fé. Em 05/08/2014.
----------------------------------------------------------------------------
R-6-19.836-Por CCB nº 491.100.321 de 24/09/2014, o Srº Flavio Alves Cabral, CPF 
nº833.168.251-34 e como cônjuge Simone Vanusa Barroso Marques CPF: 
810.018.271-04, e por aval de: Marcelo Andrade Medeiros CPF: 916.696.691-49, e 
Viviane Cristiny Barros Medeiros, CPF:864.978.631-68, dão ao Banco do Brasil S.A, 
CNPJ: 00.000.000/4276-59 Brasilia-Df, em hipoteca cedular de 1º grau, o imóvel 
constante da M-19.836, em garantia de um crédito no valor de R$ 495.764,32 ( 
quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta 
e dois centavos) com vencimento final 20/06/2018, vencimento 1ª parcela, 
20/06/2015, vencimento última parcela, 20/06/2018. As demais condições são do 
conhecimento das partes. Dou Fé. Em 08/10/2014.
----------------------------------------------------------------------------
R-7-19.836- Pela Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia 
Pignoratícia e Hipotecária, lavrada no 1º Ofício local em 15/05/2015, Lº 220, 
fls. 151/158, os confitentes devedores: Sr. Flávio Alves Cabral, brasileiro, 
engenheiro agrônomo e empresário, portador do RG nº M-8.231.261 SSP-MG, inscrito 
no CPF/MF n° 833.168.251-34, residente e domiciliado na Rua Quirino Cândido 
Moraes, nº33, Centro, nesta cidade, casado no regime da comunhão parcial de bens 
com Sinome Vanusa Barroso Marques, brasileira, do lar, portadora do RG nº 
M-8.154.902 SSP-MG, inscrita no CPF/MF nº 810.018.271-04; confessam e declaram 
devedores do credor Sr. Divino Carlos Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, 
portado do RG nº98033 MTE-GO, inscrito no CPF/MF nº304.827.201-15, residente e 
domiciliado na Rua 05, nº69, Bairro Alvorada, Quirinópolis-GO, e como 
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Intervenientes: Ana Maria Barroso Silva, brasileira, viúva, do lar, portadora do 
RG nº848213 SSP/GO, inscrita no CPF/MF nº 190.288.651-87, residente e domiciliada 
na Avenida Rui Barbosa, nº201, Centro e Valdelice Ferreira Rosa, brasileira, 
solteira, portadora do RG nº 4433219 DGPC/GO, inscrita no CPF/MF 
nº007.738.651-52, residente e domiciliada na Rua 05, nº69, Bairro Alvorada, 
confessa, como confessado o tem, ser devedor do Outorgante Credor da quantia de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por uma única Nota Promissória 
emitida pelos devedores em favor do credor, com vencimento final para 01/10/2019, 
com pagamento em única e especial prestação, e em garantia do pagamento da dívida 
ora confessada o Confitente Devedor, dá em hipoteca de 2º grau e único grau, sem 
concorrência de terceiros, o imóvel constante do R-1-19.836, com todas as 
benfeitorias atualmente existentes, ou que no futuro venham a existir no imóvel. 
Imóvel avaliado por R$ 220.000,00. Fica eleito o Foro desta cidade e Comarca, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, independente de 
mudança de domicílio de qualquer das partes. O referido é verdade e dou fé. 
Quirinópolis, 22/10/2015.
----------------------------------------------------------------------------
R-8-19.836 - Pela Certidão extraída do protocolo nº 1087798-51.2015.8.26.0100 de 
Ação de Execução, pelo Foro Central Cível 10ª Vara Cível - comarca de São 
Paulo-SP em 07/11/2017, Juiz(a): Dr. Alexandre Bucci, requerente: Dow 
Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda, CNPJ nº 08.636.452/0001-76, 
requeridos: Flavio Alves Cabral, CPF nº 833.168.251-34; Simone Vanusa Marques, 
CPF nº 810.018.271-04, Marcelo Andrade Medeiros, CPF nº 916.696.691-49, Viviane 
Cristiny Barros, CPF nº 864.978.632-68 e Agrotec Comércio e Representações Ltda, 
CNPJ nº 04.386.085/0001-49, Auto de Penhora, Intimação e Avaliação de 16/12/2016, 
procedo a penhora do imóvel constante do R-1-19.836, valor da causa: R$ 
1.993.274,72. Foi nomeada fiel depositário os Srs. Flavio Alves Cabral, Simone 
Vanusa Marques, Marcelo Andrade Medeiros, Viviane Cristiny Barros e Agrotec 
Comércio e Representações Ltda. Dou fé. Em 06/03/2018.
----------------------------------------------------------------------------
R-9-19.836 - Pela Certidão extraída do protocolo nº 1087798-51.2015.8.26.0100 de 
Ação de Execução, pelo Foro Central Cível 10ª Vara Cível - comarca de São 
Paulo-SP em 07/11/2017, Juiz(a): Dr. Alexandre Bucci, requerente: Dow 
Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda, CNPJ nº 08.636.452/0001-76, 
requeridos: Flavio Alves Cabral, CPF nº 833.168.251-34; Simone Vanusa Marques, 
CPF nº 810.018.271-04, Marcelo Andrade Medeiros, CPF nº 916.696.691-49, Viviane 
Cristiny Barros, CPF nº 864.978.632-68 e Agrotec Comércio e Representações Ltda, 
CNPJ nº 04.386.085/0001-49, Auto de Penhora, Intimação e Avaliação de 16/12/2016, 
procedo a penhora do imóvel constante do R-6-19.836, valor da causa: R$ 
1.993.274,72. Foi nomeada fiel depositário os Srs. Flavio Alves Cabral, Simone 
Vanusa Marques, Marcelo Andrade Medeiros, Viviane Cristiny Barros e Agrotec 
Comércio e Representações Ltda. Dou fé. Em 08/03/2018.
----------------------------------------------------------------------------
R-10-19.836 - Por Escritura Pública de Dação em pagamento, lavrada no 1º Oficio 
local, em 05/09/2018, Lº 340, Fls. 11, os dadores  Flavio Alves Cabral, 
engenheiro agrônomo e empresário, portador do RG nº M-8.231.261 SSP-MG, inscrito 
no CPF/MF n° 833.168.251-34, e Simone Vanusa Barroso Marques, do lar, portadora 
do RG nº M-8.154.902 SSP-MG, inscrita no CPF/MF nº 810.018.271-04, brasileiros, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na 
Rua Quirino Candido de Moraes, nº 33, Centro, nesta cidade, se confessam 
devedores da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), referentes à 
Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Pignoratícia e Hipotecária, 
lavrada no 1º Ofício local em 15/05/2015, Lº 220, fls. 151/158 ao tomador Divino 
Carlos Silva, abaixo qualificado, e em pagamento desta dívida transmite ao Sr. 
Divino Carlos Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, portado do RG nº98033 
MTE-GO, inscrito no CPF/MF nº304.827.201-15, residente e domiciliado na Rua 05, 
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nº 69, Bairro Alvorada, nesta cidade, o imóvel constante do R-1-19.836 em sua 
totalidade, pelo valor de R$ 220.000,00, valor tributável de R$ 284.580,00, Pagou 
R$ 17.074,80 do ITBI em 18/04/2018 conforme DUAM 1002570, sem condições. O 
referido é verdade e dou fé. Em 04/10/2018.
-----------------------------------------------------------------------------
R-11-19.836 - Procede o presente registro nos termos do Requerimento datado de 
15/12/2021 devidamente assinado digitalmente por Fernando Francisco da Costa, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 001.747.021-83, protocolado neste Cartório de 
Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas sob o nº 171.920, instruído com os 
seguintes documentos: Termos de Penhora, assinado digitalmente por Marcelo 
Zatkovskis Carvalho, processo n° 1088080-89.2015.8.26.0100, expedido pela 24ª 
Vara Cível, da comarca de São Paulo - SP, em uma via ficando arquivada neste 
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas, para constar que fica 
registrada a PENHORA sob o imóvel da presente matrícula para garantir a Ação de 
Execução de Título Extrajudicial movida pelo Dow Agrosciences Industrial LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 47.180.625/0001-46, em face Viviane Cristiny Barros, 
inscrita no CPF/MF sob o n° 864.978.631-68; Marcelo Andrade Medeiros, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 916.696.691-49; Simone Vanusa Marques, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 810.018.271-04; Flávio Alves Cabral, inscrito no CPF/MF sob o n° 
833.168.251-34 e Agrotec Comércio e Representações Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° 04.386.085/0001-49, sendo o valor da causa de R$ 5.040.525,47 (cinco milhões 
quarenta mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos). O 
referido é verdade e dou fé. Quirinópolis-GO, 20 de dezembro de 2021. a) Adriana 
Silva Cabral – Tabeliã e Oficiala Registradora Interina.
-----------------------------------------------------------------------------
                      O referido é verdade e dou fé.
                     Quirinópolis, 20 de maio de 2022.

                     __________________________________.
Atenção: 

1 - Para fins de transmissão imobiliária (compra e venda, permuta, doação, etc), 
essa certidão possui validade de 30 (trinta) dias, conforme o art. 1°, IV, b, do 
Decreto n° 93.240/1986, que regulamenta a Lei n° 7.433/1985.

2 - Nos termos do artigo 15, § 4°,5° e 6° da Lei Estadual n° 19.191/2015 
constitui condição necessária para os atos de registro de imóveis a demonstração 
ou declaração no instrumento público a ser registrado do recolhimento integral 
das parcelas previstas no §1° do supracitado artigo, com base de cálculo na 
Tabela XIII da Lei n° 14.376, de 27 de dezembro de 2002, do Estado de Goiás, 
inclusive na hipótese de documento lavrado em outra unidade da Federação.

Valor Emolumento:..............R$ 83,29  
Fundos Estaduais(39%):....R$ 32,15 
Taxa Judiciária:...................R$ 17,42 
Valor Total:..........................R$ 138,37

     

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE GOIÁS 
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