
CRI JATAl-GO 
REGISTRO DE IMóVEIS, PESSOAS JURíDICAS, 

Oficial Registrador e Tabelião de Protesto: Leandro Mira Matsuoka 

CERTIFICA que a presente é reprodução autêntica da matrícula n° 29.099, 
livro 02, que foi extraída por meio reprográfico nos termos do Art.19, §1°, da Lei 6.015 de 1973 e 
Art.41 da Lei 8.935 de 18/11/1994 e está conforme o original cujo teor é o seguinte: UMA PARTE 
DE TERRAS, situada neste município, na Fazenda Pombal e Pombalinho, com a área de 413.60,70 

ha. com  as seguintes divisas e confrontações: começa em um marco cravado junto a uma cerca de 
arame, na margem direita do ribeirão Pombalinho, daí com o rumo de 79°10'Sw, segue pela cerca de 
arame até o marco cravado junto a cerca de arame do perímetro, na distância de 1535, dividindo até 
este ponto com José Advincula de Almeida e Carlos Jesus de Almeida, daí, com o rumo de 
03°20'SW, vai ter o marco na distância de 330 metros, daí, com o rumo de 10°05'SE, vai ter o marco 
na distância de 910 metros, dividindo até este ponto com Augustinho Ferreira Portela, daí com o 
rumo de 50°30TSE, vai ter a margem do córrego do Pombalinho, na distância de 1594 metros, 
dividindo até este ponto com Dorvalin Rosa Pinheiro, daí pelo córrego do Pombalinho acima, até a 
barra da cabeceira do Galheiro, daí pela cabeceira do Galheiro acima, até o marco na extremidade 
de uma cerca de arame em sua nascente, daí, pela cerca de arame, com o rumo de 85000?SE,  vai ter 
o marco na distância de 110 metros, dividindo até este ponto com sucessores de Lauriston Vilela e 
Lázaro Flavioano de Moraes, daí com o rumo 21°30'NE, vai ter o marco na distância de 1519 
metros, dividindo até este ponto com sucessores de Lauriston Vilela, daí com o rumo de 75°47NW, 
vai ter o marco na distância de 1066 metros, sendo que nesta última linha confronta com José 
Advincula de Almeida, por uma cerca de arame, daí com o marco rumo de 07°05'SW, vai ter o 
marco na distância de 360 metros, daí com o rumo de 79°35'NW, vai ter o marco na margem do 
ribeirão Pombalinho abaixo até o marco em sua margem esquerda, dividindo até este ponto com 
Clarindo Cabral de Assis, daí, com o rumo de 85°00SE, vai ter o marco na distância de 250 metros, 
daí, com o rumo de 64°25'SE, vai ter o marco na distância de 935 metros, daí, com o rumo de 
13°30'SW, vai ter o marco na distância de 488 metros, daí com o rumo de 75°35'SW, vai ter o 
marco na distância de 987 metros, cravado a margem esquerda do ribeirão Pombalinho, daí, pelo 
ribeirão Pombalinho acima até o marco em sua margem direita, daí com o rumo de 51O35rNW  vai 
ter o marco na distância 685 metros, daí, com o rumo de 87°10'NE, vai ter o marco a margem do 
ribeirão Pombalinho, na distância de 620 metros, daí, pelo ribeirão Pombalinho acima até a Barra da 
Cabeceira da Matinha, dividindo até este ponto com Ornar Cabra! de Assis, daí, pela cabeceira da 	EI 

Marinha até o marco em sua margem direita, dividindo até este ponto com Clarindo Cabral de 
Assis, daí com o rumo de 33°15'SW, vai ter o marco na distância de 410 metros, daí com o rumo de 
45°'40'SW, vai ter o marco na distância de 482 metros, daí com o rumo de 51°35'NW, vai ter o 

E. marco na distância de 70 metros, daí com o rumo de 05°40'NW, vai ter o marco na distância de 70 
metros, daí com o rumo de 05°40'NW, vai ter o marco a margem da cabeceira da Matinha de 542 
metros, daí pela cabeceira da Matinha abaixo, até a barra de uma cabeceira em sua margem 

E 	 esquerda, dividindo até este ponto com Liomar Cabra! de Assis, daí pela referida cabeceira acima 
até o marco em sua margem, daí com o rumo de 55°05'NE, vai ter ao marco na distância de 308 
metros, daí com o rumo de 88°35'SE, vai ter ao marco na margem direita do ribeirão Pombalinho, 	E 

na distância de 638 metros, dividindo até este ponto com Clarindo Cabral de Assis, daí, pelo 
ribeirão Pombalinho acima, até o marco ponto de partida, dividindo até este ponto com João Batista 

E. Ferreira e José Advincula de Almeida. Imóvel cadastrado no INCRA sob o n° 0000197122137, com 
a área de 413,6 ha. Proprietário: NELSON ANTÔNIO DA SILVA. Registro aquisitivo: 
R-02-25.464, R-02-25.466, R-07-25.464, R-07-25.466, R-08-25.464 do livro 2-BD2, fis 1Ov°/1 1v0, 
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R-08-25.466, livro 2-13132, R-13-20.757, R-05-20.863, livro 2-AT1, fls. 08v 0  e 64v0, R-02-24.099, 
fis. 300, livro 2-BA1, R-04-20.296, R-09-20.296, livro 2-AR2, fls. 201v 0, R-10-20.296, fis. 245, 
livro 2-BEl, sobre a área de 80,77 ha, oriunda da matrícula 20.863, existe uma hipoteca com o 
Banco do Brasil S/A, conforme R-06-20.863, fis. 64v 0 , livro 2-AT1. O referido é verdade e dou fé. 
Jataí-GO, 13/06/2000. 

R.01-29.099- Nos termos da escritura de divisão amigável de 11/08/97, lavrada nas notas do 2° 
Tabelionato desta cidade, livro 433, fis. 20v°/32, o imóvel que deu origem a presente matrícula foi 
dividido e coube ao condômino NELSON ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, casado em 
comunhão universal de bens, com Sebastiana Ferreira da Silva, advogada, domiciliada e residente 
nesta cidade, a rua Riachuelo, n° 3.441, CPF: 016.555.401-06, o imóvel constantes da presente 
matrícula, no valor de R$ 20.000,00. CCIR 98/99, arquivamento n° 0403855. Certidão da Receita 
Federal n° 355.380, de 10/04/00, certidão negativa de ações do IBAMA de 18/05/00, arquivados 
nesta serventia. O presente registro foi feito com autorização do Ministério Público do Estado de 
Goiás, conforme termo de ajustamento de conduta, arquivado nesta serventia, o qual dá ao 
adquirente o prazo de 60 dias apartir de 08/06/00, para efetuar a averbação da reserva legal. O 
referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 14/06/00. 

R.02-29.099- Conforme instrumento particular de contrato de venda e compra com pacto de 
retrovenda, de 05/09/00, em 02 vias, ficando uma delas arquivada nesta serventia, parte do imóvel 
objeto da presente matrícula, ou seja, a área de 8,000 alciueires, sendo 1,821 alqueires oriundos do 
R-07-25.464, fis. 10v 0 , livro 2-BD2, 0,829 alqueires do R-07-25.466, fis. 11v 0, do livro 2-BD2, e 
5,350 alqueires do R-09-20.296, fis. 245, livro 2-BEl, foi adquirido por VALDIVINO DA SILVA 
BARRINHA, brasileiro, casado em comunhão de bens com Neirimar Freitas Silva, 
agropecuarista, RG: 1 .640.563-SSP/GO, CPF: 282.285.851-53, residente e domiciliado neste 
município, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Por compra de Nelson Antônio da Silva, 
advogado, RG: 365.841-SSP/GO e CPF: 016.555.401-06, e sua esposa Sebastiana Ferreira da Silva, 
funcionária pública, RG: 725.01 1-SSP/GO e CPF: 414.788.191-20, brasileiros, casados em 
comunhão universal de bens, residentes e domiciliados nesta cidade, à rua Riachuelo, n° 3.441, Vila 
Fátima, cuja área de terras juntamente com a área constante da matrícula R-06-27.231, fis. 52v°, 
livro 2-AH1, foram vendidos pelo preço de R$ 110.000,00, sendo uue a escritura definitiva será 
outoruada ao comprador até o dia 05/10/2000, com a forma de pagamento, pacto de retroventa e 
demais condições constantes do referido documento. Foram apresentados CCIR, 98/99, ITR e 
negativa do IBAMA, arquivados nesta serventia. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 
29/09/2000. 

Av.03-29.099- Conforme termo de responsabilidade de averbação de reserva legal, firmado entre 
Nelson Antônio da Silva, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, em 10/07/2000, instruído com memorial descritivo e plantas em 03 vias, 
ficando uma arquivada nesta serventia, a floresta ou forma de vegetação existente, com área de 

E 

	

	 82ha, 72a, 14ca, ião inferior a 20% do imóvel objeto da presente matrícula, fica gravada como de 
utilização limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante 

E 

	

	autorização do IBAMA. A presente reserva foi distribuída em 09 glebas. Primeira gleba com área de 
23ha, 59a, 80ca e está dentro das seguintes divisas e confrontações: começa no canto da cerca de 
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arame do perímetro, dai com o rumo de 03°20'SW, vai ter o marco na distância de 160 metros, 
dividindo até este ponto com Agostinho Ferreira Portela, daí, com o rumo de 75°05'NE, vai ter o 
marco na distância de 240 metros, daí, com o rumo de 43°30'SE, vai ter o marco na distância de 388 
metros, daí, com o rumo de 34°35'NE, vai ter o marco na distância de 140 metros, daí, com o rumo 
de 54°20'NE, vai ter o marco na distância de 224 metros, daí, com o rumo de 45°35'NE, vai ter o 
marco junto a cerca de arame do perímetro, na distância de 435 metros, dividindo até este ponto 
com Nelson Antônio da Silva, daí, com o rumo de 7990'SW, vai ter o marco ponto de partida, na 
distância de 1.075 metros, dividindo até este ponto com José Andincula de Almeida e Carlos Jesus 
de Almeida. Segunda gleba com a área de ilha, 25a e esta dentro das seguintes divisas e 
confrontações: começa em um marco no canto da cerca de arame do perímetro, daí, com o rumo de 
50°30'SE vai ter o marco na distância de 250 metros, dividindo até este ponto com Dorvalino Rosa 
Pinheiro, daí, com o rumo de 49°00'NE, vai ter o marco na distância de 388 metros, daí, com o 
rumo de 50°00'NW, vai ter o marco na distância de 270 metros, daí com o rumo de 54°35'SW, vai 
ter o marco junto a cerca de arame do perímetro, na distância de 360 metros, dividindo até este 
ponto com Nelson Augusto da Silva, daí, com o rumo de 10°05'SE, vai até o marco ponto de 
partida, na distância de 65 metros, dividindo até este ponto com Agostinho Ferreira Portela. 
Terceira gleba com a área de 04ha, 40a, 57ca e está dentro das seguintes divisas e confrontações: 
começa em um marco na orla da cerrada, daí com o rumo de 7550'NW, vai ter o marco na distância 
de 150 metros, daí com o rumo de 08°40'SW, vai ter o marco na distância de 250 metros, daí, com o 
rumo de 77°40'SE, vai ter o marco na distância de 188 metros, daí, com o rumo de 00°25'NW, vai 
ter o marco ponto de partida, na distância de 250 metros, dividindo sucessivamente com Nelson 
Antônio da Silva. Ouarta gleba com a área de ilha, 48a, 50ca, e está dentro das seguintes divisas e 
confrontações: começa na orla da reserva permanente da cabeceira do Galheiro, junto a cerca de 
arame a cerca de arame do perímetro, daí, com ao rumo de 85'00 SE, vai ter o marco na distância de 
80 metros, dividindo até este ponto com Lázaro Flaviano de Moraes, daí, com o rumo de 21°30NE, 
vai ter o marco na distância de 250 metros, dividindo até este ponto com sucessores de Lauriston 
Vilela, daí com o rumo de 00°00'W, vai ter o marco na distância de 154 metros, daí, com o rumo de 
70°35'SW, vai ter o marco na distância de 547 metros, daí, com o rumo de 56°00'SW, vai ter o 
marco na distância de 258 metros, daí, com o rumo de 82°00'NW, vai ter o marco na distância de 
184 metros, daí, com o rumo de i 7°55'Sw, vai ter o marco na orla da reserva permanente da 
cabeceira do Galheiro, na distância de 150 metros, daí defletindo a esquerda segue pela orla da 
reserva permanente acima até o marco ponto de partida, dividindo até este ponto com Nelson 	e, 
Antônio da Silva. Quinta gleba com a área de 07ha, SOa e está dentro das divisas e confrontações: 
começa na orla da reserva legal, daí, com o rumo de 1 1°55'NW, vai ter o marco na distância de 150 
metros, daí, com o rumo de 76°20'SW, vai ter o marco na distância de 485 metros, daí, com o rumo 
de 1 1°30'SE, vai ter o marco na distância de 150 metros, daí, com o rumo de 76'30 NE, vai ter o 
marco ponto de partida, na distância de 485 metros, dividindo sucessivamente com Nelson Antônio 
da Silva. Sexta gleba com a área de 14ha, 80a, 27ca, e está dentro das seguintes divisas e 
confrontações: começa em um marco cravado no canto da cerca de arame do perímetro, daí, com o 
rumo de 75°47NW, vai ter o marco na distância de 464 metros, dividindo até este ponto com José 
Advincola de Almeida, daí, com o rumo de 10°25'SW, vai ter o marco na distância de 330 metros, 
daí, com o rumo de 79°35'SE vai ter o marco junto a cerca de arame ao perímetro, na distância de 
395 metros, dividindo até este ponto com Nelson Antônio da Silva, daí, com o rumo de 21°30'NE, 
vai ter o marco ponto de partida, na distância de 310 metros, dividindo até este ponto com 
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sucessores de Lauriston Vilela. Sétima gleba com a área de 04ha 84a e esta dentro das seguintes 
divisas e confrontações: começa na orla da reserva permanente do córrego Pombalinho, junto a 
cerca de arame do perímetro, daí, com o rumo de 85 000SE, vai ter o marco na distância de 220 
metros, dividindo até este ponto com Ornar Cabral de Assis, daí, com o rumo de 00°15'NW, vai ter 
o marco na distância de 210 metros, dividindo até este ponto com Nelson Antônio da Silva, daí, 
com o rumo de 79 035'NW, vai ter o marco na orla da reserva permanente do córrego do 
Pombalinho, na distância de 155 metros, dividindo este ponto com João Batista Ferreira, daí, 
defletindo a esquerda, segue pela orla da reserva permanente até o marco ponto de partida, 
dividindo até este ponto com Nelson Antônio da Silva. Oitava gleba com a área de 02ha, 42a, e está 
dentro das seguintes divisas e confrontações: começa em um marco cravado junto a cerca de arame 
do perímetro, daí, com o rumo de 0295'SW, vai ter o marco na distância de 90 metros, daí, com o 
rumo de 78°55SE, vai ter o marco na distância de 275 metros, daí, com o rumo de 78°55'SE, vai ter 
o marco na distância de 275 metros, daí com o rumo de 09000rNE,  vai ter o marco junto a cerca de 
arame do perímetro, na distância de 93 metros, dividindo até este ponto com Nelson Antônio da 
Silva, daí, com o rumo de 79°35NW, vai ter o marco ponto de partida, na distância de 285 metros, 
dividindo até este ponto com João Batista Ferreira. Nona gleba com a área de 02ha, 42a e esta 
dentro das seguintes divisas e confrontações: começa em um marco na orla da reserva legal, daí, 
com o rumo de 1 1°50'NE, vai ter o marco na distância de 204 metros, daí, com o rumo de 
78°05'NW, vai ter o marco na distância de 115 metros, daí, com o rumo de 13°30SW, vai ter o 
marco na distância de 204 metros, daí, com o rumo de 77°33'SE, vai ter o marco ponto de partida, 
na distância de 121 metros, dividindo até este ponto com Nelson Antônio da Silva. O atual 
proprietário, compromete-se por si seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente gravame sempre 
bom, firma e valioso. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 20/10/2000. 

Av.29.099- A presente averbação é feita, para constar que, o Sr. Lázaro Ferreira Portela, comprou 
do Sr. Nelson Antônio da Silva, a área de 48ha.40a.00ca., a qual atingiu a área de 09ha.68a.00ca., 
da Reserva Legal, objeto da Av.03, sendo a totalidade da sétima, oitava e nona gleba, matriculada 
sob o n° 29.524, conforme Escritura de Compra e Venda, datada de 13/07/2000, lavrada nas Notas 
do Primeiro Serviço Notarial desta cidade, livro 204, folhas 109/110v 0 , registrada em 18 de 
dezembro de 2000. O referido é verdade e dou fé. 

Av.29.099- A presente averbação é feita, para constar que, o Sr. Elismar de Almeida Cunha, 
comprou do Sr. Nelson Antônio da Silva, a área de 54ha.49a35ca., a qual atingiu a área de 
10ha.89a.87ca., da Reserva Legal, objeto da Av.03, referente a parte da sexta gleba, matriculada 
sob o n° 29.528, conforme Escritura de Compra e Venda, datada de 27/07/2000, lavrada nas Notas 
do Primeiro Serviço Notarial desta cidade, livro 204, folhas 135/136v 0 , registrada em 19 de 
dezembro de 2000. O referido é verdade e dou fé. 

Av.29.099- A presente averbação é feita, para constar que, o Sr. Agostinho Ferreira Portela, 
comprou do Sr. Nelson Antônio da Silva, a área de 174ha.24a.00ca., a qual atingiu a área de 
34ha.84a.80ca., da. Reserva Legal, objeto da Av.03, sendo a totalidade da primeira e segunda gleba, 
matriculada sob o n° 29.530, conforme Escritura de Compra e Venda, datada de 05/07/2000, lavrada 
nas Notas do Primeiro Serviço Notarial desta cidade, livro 204-A, folhas 93/94v 0 , registrada em 20 
de dezembro de 2000. 0 referido é verdade e dou fé. 
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Av.04-29.099- Nos termos do Oficio n° 089/2003, da Corregedoria Geral da Justiça, determina 
para não proceder civaisguer registro de transferência deste imóvel. O referido é verdade e dou 
fé. Jataí-GO, 27/08/2003. 

R.05-29.099- Procede-se o presente registro, mediante Certidão da Escrivania da Infância e 
Juventude e l do Cível, datada de 14/03/2007, assinada pela escrevente oficializada Gildete 
Ferreira da Costa, extraída dos Autos de Carta Precatória n° 921/05, Protocolo n° 200502359263, da 
Ação de Execução n° 1061, Protocolo n° 200502140865, oriunda da Comarca de Goiânia-GO., para 
constar que fica registrada a penhora sobre o remanescente do imóvel objeto da presente 
matrícula, para garantir a Ação de Execução, movida por Hermógenes Respiande de Assis, contra 
Nelson Antônio da Silva, N.A. Empreendimentos Turísticos Ltda e Renê José de Faria, sendo o 
valor da causa: 230.541,55 (duzentos e cinqüenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinqüenta 
e cinco centavos). O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO., 21 de maio de 2007. a) Altamir Freitas 
Araújo - Oficial. 

R.06-29.099- O presente registro é feito, mediante requerimento datado de 26/03/2010, instruído 
com Certidão da Escrivania da Infância e da Juventude e do 1° Cível, datada de 23/03/2010, 
extraída dos Autos n° 725/2008, Protocolo n° 200802290048, e Termo de Penhora e Depósito, 
datado de 10/03/2010, para constar que, fica registrada a penhora sobre o remanescente do 
imóvel objeto da presente matrícula, para garantir a Ação de Execução de Sentença, movida por 
Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, contra Nelson Antônio da Silva. Valor da 
causa: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 06 de abril 
de 2010. a) Neila Ronise Costa Duarte - Escrevente Substituta. 

Av.07-29.099- Procede a presente averbação para constar que mediante Oficio n° 1.721/2010, 
datado de 03/09/2010, assinado pela M.M. Juíza de Direita da 2  Vara Cível da Comarca de Goiânia 
- GO, Dr.a  Ilma Vitorio Rocha, arquivado nesta serventia, fica cancelada a penhora constante do 
R.06 desta matrícula. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 06/12/2010. a) Cleusa Sousa, 
Respondente Designada. 

Av.08-29.099- Nos termos do Oficio n° 149/2013-SEAPA, datado de 19/05/2013, assinado pelo 
M.M. Juiz de Direito da Seção Judiciária do Estado de Goiás - 7 Vara, Dr. Paulo Augusto Moreira 
Lima, fica liberada da indisponibilidade determinada no Ofício n° 089/2003. objeto da 
Av.04-29.099, parte do imóvel objeto da presente matrícula, ou seja a área de 8,00 alqueires 
equivalente a 38.72 ha. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 15/08/2013. a) Denis Gomes 
Jacinto, Escrevente Substituto. 

Av.09-29.099- A presente averbação é feita, mediante apresentação de documento comprobatório, 
em uma via, arquivada nesta Serventia, para constar que o número do Cadastro de Pessoa Física do 
Ministério da Fazenda da Sr.' Sebastiana Ferreira da Silva, é CPF/MF: 414.788.191-20. O referido 
é verdade e dou fé. Jataí-GO, 24 de setembro de 2013. a) Cleusa Sousa - Respondente Designada. 

Av.10-29.099- A presente averbação é feita, para constar que, o Sr. Valdivino da Silva Barrinha, 
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comprou do Sr. Nelson Antônio da Silva, e sua esposa Sr.' Sebastiana Ferreira da Silva, a área de 
38ha.72a.00ca., a qual atingiu a área de Reserva Legal, objeto da Av.03, em 09ha,32a,50ca., sendo 
a área de 07ha,50a,00ca. referente a totalidade da Quinta Gleba; e, a área de Olha,82a,50ca. 
referente a parte da Quarta Gleba, a qual foi matriculada sob o n° 54.529, conforme Certidão da 
Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 17/09/2013, extraída do livro 225, folhas 67/68v 0 , 

de uma Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 30/08/2004, lavrada nas Notas do Primeiro 
Serviço Notarial desta cidade. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 24 de setembro de 2013. a) 
Cleusa Sousa - Respondente Designada. 

R.11-29.099- Nos termos da Carta Precatório n° 600/2014, datada de 27/03/2014, da praça de 
Goiânia - GO, assinado pelo Juiz Federal da 7a  Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás 
Dr. Bruno Teixeira de Castro, fica registrada a penhora sobre parte do imóvel objeto da 
presente matrícula, ou sela sobre a área de 41.,14ha, Processo n° 477493820114013500, movida 
pelo Ministério Público Federal em desfavor de Kennedy de Souza Trindade. O referido é verdade e 
dou fé. Jataí-GO, 26/05/2014. a) Denis Gomes Jacinto, Escrevente Substituto. 

Av.12-29.099-"Ex-Officio" Procede-se a presente averbação; para constar que, fica retificado o que 
consta do Av. 07, na forma do artigo 213, inciso 1, alínea "a", da Lei 6.015/73, por erro de 
transposição de elemento do título, nos seguintes termos: consta do Oficio apresentado e arquivado 
nesta Serventia, datado de 03/09/2010, extraído dos Autos n° 1061, Protocolo n° 
214086-37.2005.8.09.0051 (200502140865), da 2  Vara Cível da Comarca de Goiânia, assinado 
pela MM Juíza de Direito, Dr.a  Ilma Vitória Rocha, que fica desconstituída a penhora objeto do 
R.05, permanecendo em visor a penhora constante do R.06. O referido é verdade e dou fé. 
Jataí-GO, 10 de setembro de 2014.a) Neila Ronise Costa Duarte- Escrevente Substituta. 

R.13-29.099- Nos termos do Requerimento datado de 20/05/2016, da praça de Rio Verde - GO, 
assinado com firma reconhecida por Aguilar Ferreira Mota, Vice-Pres. de Operações e Dourivan 
Cruvinel de Souza, Vice Pres. Adm. Financeiro, representantes da Cooperativa Agroindustrial dos 
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano - Comigo, CNPJ no 02.077.618/0001-85, acompanhado de 
Termo de Penhora e Depósito, datado de 05/04/2016, assinado pelo MM. Juiz de Direito da 2 a Vara 
Cível, Faz. Pub. Reg. Pub. e Amb. desta Comarca Dr. Thiago Soares Castelhano Lucena de Castro, 
fica registrada a penhora sobre o imóvel objeto da presente matrícula, extraída dos Autos n° 
383, Protocolo n° 41646-74.2003.8.09.0093 (200300416460), para garantir a Ação de Execução 
movida pela Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Ltda Comigo em 
desfavor de Netl Clube Hotel Fazenda Recando das Águas e outros, sendo o valor da causa de R$ 
11.925,95. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 24 de maio de 2016. a) Denis Gomes Jacinto, 
Escrevente Substituto. 

Av.14-29.099- "Ex-Officio"- Procede-se a presente averbação, nos termos do Art. 213, 1, 'a', da Lei 
de Registros Públicos; para constar que, no momento da abertura da presente matrícula, foi 
mencionado apens a existência de hipoteca com o Banco do Brasil S/A oriunda do R.06 da 
matrícula 20.863, sem mencionar as demais informações da cédula. Posteriormente, por um lapso 
do registrador, praticou na matricula 20.863 o ato averbatório referente ao Aditivo da Cédula, o qual 
deveria ter sido realizado na presente matrícula, e não na matrícula anterior 20.863; motivo pelo 
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qual serão trasladadas na integra as informações da cédula constante do R.06 feita em 09/02/1996, 
bem como a averbação do Aditivo constante do Av.07, feita em 27/06/2001, para a presente 
matrícula: R.06-20.863- Nos termos da cédula rural hipotecária n°.95/00377-0 de 14.09.1.995, desta 
praça, emitida por Nelson Antônio da Silva e Sebastiana Ferreira da Silva, à favor do Banco do 
Brasil S.A., Parte do imóvel objeto da presente matrícula ou seja a área de (80,77) ha 
correspondentes a (16,689) alqs. objeto do R.5, fica hipotecado em primeiro grau e sem 
concorrência de terceiros, ao mesmo banco, para garantir o crédito deferido de R$.45.900,00 
vencível em 30.06.2.005, pagável nesta praça, com os juros forma de pagamento e demais 
condições constantes da respectiva cédula. CCIR n°.04608, certidão negativa do Ibama de 
02.02.1.996. Av.07-20.863- Nos termos do aditivo de re-ratificação de Rio Verde-GO.,de 
18.06.2.001, a cédula objeto do R.06, ficam alteradas as cláusulas seguintes: Prorrogação mediante 
Incorporação ao principal de encargos e acessórios vencidos, 'forma de pagamento', 'encargos 
financeiros', 'Inadimplemento", "bônus adimplência" e "Alteração do prazo de vencimento", 
fixando seu novo vencimento em 30.06.2.010. Permanecem as demais obrigações assumidas na 
cédula ora aditada. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 09 de maio de 2018. a) Neila Ronise 
Costa Duarte - Escrevente Substituta, 

Av.15-29.099- Procede-se a presente averbação, em cumprimento ao Oficio n° 294/2019 expedido 
em 03/06/2019, pela ia  Vara Cível, Infância e Juventude desta Comarca, assinado pelo M.M. Juiz 
de Direito, Dr. Sérgio Brito Teixeira e Silva, protocolizado nesta Serventia em 02/07/2019 sob o n° 
260.107; para constar que, em razão da tramitação a Ação de Adjudicação Compulsória, autos n° 
400, protocolo n° 93348-88.2005.8.09.0093 (200500933485), movida por Agostinho Ferreira 
Portela, em face de Nelson Antônio da Silva e Sebastiana Ferreira da Silva; as partes realizaram 
uma composição amigável, acostado aos autos, às folhas 33/34, onde pactuaram: "que seja 
escriturado o imóvel objeto do instrumento particular de venda e compra de imóvel rural, com 
compromisso de escritura pública, em favor do autor do referido processo "; razão pela qual, foi 
proferida Sentença Homologatória em 12/12/2008, assinada pelo M.M. Juiz de Direito, Dr. Sérgio 
Brito Teixeira e Silva; homologando o acordo firmado, e em consequência, foi julgado extinto o 
procedimento, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil, para que surta seus efeitos 
jurídicos e legais. Esclarecendo que, a área objeto do instrumento particular de compra e venda, é 
referente à parte do imóvel, ou seja. 08 (oito) alqueires, correspondente à 38ha.72a. O referido é 
verdade e dou fé. Jataí-GO, 15 de julho de 2019. a) Neila Ronise Costa Duarte - Escrevente 
Substituta. 

R.16-29.099- Procede-se o presente registro, mediante Termo de Retificação da Penhora e Depósito 
datado em 19/05/2020, assinado digitalmente pela Analista Judiciário Emily Fernanda da Almeida 
Sierra; protocolizado nesta Serventia em 08/07/2020 sob o n° 269.168; para constar que, fica 
registrada a penhora sobre a totalidade do imóvel objeto da presente matrícula, em cumprimento à 
Decisão datada em 02/04/2020, assinada digitalmente pelo M.M. Juíz de Direito da P' Vara Cível, 
Infância e Juventude desta Comarca, Dr. Sérgio Brito Teixeira e Silva, extraído dos autos da Ação 
de Monitória, protocolo n° 0041635.45.2003.8.09.0093, movida pela Cooperativa Mista dos 
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Ltda - COMIGO, em face de Nelson Antônio da Silva, com 
valor da causa de R$ 6.086,20 (seis mil, oitenta e seis reais e vinte centavos). O referido é verdade e 

E 	dou fé. Jataí-GO, 10 de julho de 2020. a) Neila Ronise Costa Duarte - Escrevente Substituta. 
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O referido é verdade e dou fé. 
Jataí-GO, 14 de setembrp1e 2020 
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