
CERTIFICA que a presente é reprodução autêntica da matrícula n° 19.240, 
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: UM 
TERRENO URBANO PARA CONSTRUÇÃO, situado nesta cidade, na Vila Fátima, a rua Zeca 
Vilela, designado por segunda parte do lote n°10, da quadra n°63 -F; medindo quinze (15,00) metros 
de frente e de fundo; por treze (13,00) metros de cada lado; limitando a direita, com o lote n°11; à 
esquerda, com o remanescente do lote; ao fundo, com o lote n 009. Proprietário: MARINHA PIRES 
LINDER, brasileira, solteira, maior, comerciária, domiciliada e residente nesta cidade. Registros 
Aquisitivos: R.01-16.449, folhas 135, do livro 2-ALI e R.01-19.230, folhas 261, do livro 2-AP2. A 
presente fusão, foi feita mediante Requerimento do proprietário e mapa, arquivados neste Cartório. 
O referido é verdade e dou fé. Jataí, 27 de julho de 1.989. a) Altamir Freitas Araujo. 

R.01-19.240 - Nos termos da Escritura de Compra e Venda, de 25-05-1.993; lavrada nas Notas do 
2° Tabelionato desta cidade, no livro 389, às folhas 41/42; o imóvel objeto da presente matricula, 
foi adquirido por LUIZ ROSA LEAL, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, com 
Clara Helena Ferreira Rosa, comerciante, domiciliado e residente nesta cidade, a Avenida Dorival 
de Carvalho, n°1.823,; inscrito no CPF sob o n°101.320.231-72; Cl/RG n°532.601-SSP/GO; por 
compra de Marinha Pires Linder, brasileira, solteira, maior, bancária, domiciliada e residente nesta 
cidade, a rua Capitão Francisco Joaquim Vilela, n°855; inscrita no CPF sob o n°246.056.201-25; 
pelo preço de Cr$ 10.000.000,00; sem condições. O referido é verdade e dou fé. Jataí, 29 de junho 
de 1.993. a) Cleusa Sousa. 

R.02-19.240 - Nos termos da Escritura de Compra e Venda, de 05-07-1.993; lavrada nas Notas do 
2° Tabelionato desta cidade, no livro 389, às folhas 133/134; o imóvel objeto da presente matricula, 
foi adquirido por ALFREDO ZELICÓ GORI, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, 
com Esmeralda Soares Gori, comerciante, domiciliado e residente nesta cidade, a rua Minas Gerais, 
n°74; inscrito no CPF sob o n°192.823.898-04; Cl/RG n°1.671.433-SSP/SP; por compra de Luiz 
Rosa Leal e sua mulher Clara Helena Ferreira Rosa, já qualificados no R.01; pelo preço de Cr$ 
15.000.000,00; sem condições. O referido é verdade e dou fé. Jataí, 13 de julho de 1.993. a) Rita 
Maria Gomes Borges. 

Av.03-19.240 - Nos termos do Requerimento, instruído com Certidão expedida pela Prefeitura 
Municipal de Jataí, de 21-11-1.994; e quitação do INSS, n°233337, Série F, de 18-11-1.994; 
arquivados neste Cartório; no lote objeto da presente matricula, foi construída, uma casa 
residencial, com a área de 148,00m 2; com os seguintes cômodos: um abrigo, uma sala, uma copa, 
dois quartos, uma suíte, um hall, uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro social, uma 
despensa, um banheiro interno simples, toda rebocada, com pintura lavável, piso material cerâmico, 
forro laje teto, instalação elétrica embutida, instalação sanitária completa, estrutura de alvenaria e 
concreto, cobertura com telhas plam, esquadrias madeira padrão e ferro com vitraux. Construção 
esta no valor de R$ 10.000,00. O referido é verdade e dou fé. Jataí, 21 de novembro de 1.994. a) 
Cleusa Sousa. 

R.04-19.240 - Nos termos da Escritura de Compra e Venda, Substituição de Garantia e Confissão 



de Divida e Hipoteca, de 19-01-1.995; lavrada nas Notas do 1° Tabelionato desta cidade, no livro 
186-A, às folhas 118/124; tendo de um lado como DEVEDOR Alfredo Zelicó Gori e sua mulher 
Esmeralda Soares Gori, brasileiros, casados em comunhão universal de bens, comerciantes, 
domiciliados e residentes nesta cidade; inscritos no CPF sob o n°192.823.898-04 e 433.515.221-34; 
e de outro lado como CREDORA a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A 
- PREVI; inscrita no CGC/MF sob o n°33.754.482/0001-24; pela qual os Devedores dão a Credora, 
em hipoteca de primeiro grau, sem concorrência de terceiros, o imóvel objeto da presente matricula 
e Av.03; para garantir a divida objeto de hipoteca, constante desta escritura. Que por força da 
mesma, foi liberada e consequentemente constituindo esta, que atualmente é no valor de R$ 
53.219,47; com prazo de 199 meses, em igual número de prestação mensal, no valor de R$ 265,73, 
cada; com inicio em 01-02-1.995 e término em 31-08-2.011; com juros, forma de pagamento e 
demais cláusulas e condições constantes da respectiva escritura. O referido é verdade e dou fé. 
Jataí, 24 de janeiro de 1.995. a) Altamir Freitas Araujo. 

Av.05-19.240 - Fica cancelada a hipoteca objeto do R.04-19.240; por ter sido feita 
inadequadamente, por que antes teria que registrar a compra. O referido é verdade e dou fé. Jataí, 
25 de janeiro de 1.995. a) Altamir Freitas Araujo. 

R.06-19.240 - Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, Confissão de Divida, com 
Garantia Hipotecária, de 19-01-1.995; lavrada nas Notas do 1° Tabelionato desta cidade, no livro 
186-A, às folhas 118/124; o imóvel objeto da presente matricula, foi adquirido por ELOISA 
HELENA RODRIGUES DIAS, brasileira, solteira, maior, bancária, domiciliada e residente nesta 
cidade, a rua Zeca Vilela, n°1.573; inscrita no CPF sob o n°130.499.251-91; por compra Alfredo 
Zelico Gori e sua mulher Esmeralda Soares Gori, brasileiros, casados em comunhão universal de 
bens, comerciantes, domiciliados e residentes nesta cidade, a rua Minas Gerais, n°74; pelo preço de 
R$ 55.000,00; sem condições. O referido é verdade e dou fé. Jataí, 25 de janeiro de 1.999. a) 
Altamir Freitas Araujo. 

R.07-19.240 - Nos termos da Escritura de Compra e Venda, Substituição de Garantia, por 
Confissão de Divida e Hipoteca, de 19-01-1.995; lavrada nas Notas do 1° Tabelionato desta cidade, 
no livro 186-A, às folhas 118/124; tendo de um lado como DEVEDORA Eloisa Helena Rodrigues 
Dias, brasileira, solteira, maior, bancária, domiciliada e residente nesta cidade, a rua Zeca Vilela, 
n°1.573; inscrita no CPF sob o n°130.499.251-91; e de outro lado como CREDORA a Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A - PREVI; inscrita no CGC/MF sob o 
n033.754.482/0001-24; pela qual a Devedora dá a Credora, em primeira, única e especial hipoteca, 
sem concorrência de terceiros, o imóvel objeto da presente matricula e Av.03; para garantir a 
divida, no valor de R$ 53.219,47; com prazo de 199 meses, em igual número de prestações 
mensais, no valor de R$ 265,73, cada; com inicio em 01-02-1.995 e término em 31-08-2.01 l;  com 
juros, demais taxas, multas, cláusulas e condições constantes da respectiva escritura. O referido é 
verdade e dou fé. Jataí, 25 de janeiro de 1.995. a) Altamir Freitas Araujo. 

R-08-19.240- Nos termos do requerimento datado de 11 de abril de 2016 assinado por Juliana 
Prado Assis Iwata- OAB-GO 42.450 acompanhado do Auto de Penhora, Avaliação e Depósito, 
datado de 30/06/2015, assinado pelo Sr' Alvaro Rodrigues Trindade, Oficial de Justiça da Comarca 
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de Jataí-GO, em cumprimento ao Mandado de Execução n° 150636300, expedido pelo Juiz de 
Direito da 3a  Vara Cível e extraído dos autos de Execução Hipotecaria n° 
117294-74.2014.8.09.0093, fica registrada a penhora, sobre o imóvel objeto da presente matrícula 
movida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Prev em desfavor de 
Eloisa Helena Rodrigues Dias. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 12 de abril de 2016. a) 
Denis Gomes Jacinto, Escrevente Substituto. 

O referido é verdade e dou fé. 
Jataí-GO, 04 de fevereiro de 2021 

Emolumentos R$ 75,21 

Alexandre Yoneda 
Escrevente Substituto Designado 
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R$ 15,14 

R$ 2,99 
Total R$ 123,36 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE GOIÁS 
Selo Eletrônico de Fiscalização 

01292102012899810640177 
Consulte este selo em: http://extrajudicial .tjgo.jus.br  
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