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IMÓVEl.: CASA 06 situada no "CONDOMÍNIO NASCER DO SOL" do SETOR LESTE do Loteamento
Oficial desta cidaJe de Planaltina-GO, assim definida: área privaliva de construçào de 58.9Im'. área de lerreno
deusa clr.c1usivode 180,OOm2,áTeade uso comum O.oom', Árealotai construida de II7,B2m" e fTação ideal igual
11 0,500/., com as seguintes medidas e confrontaçÕC<5:
tomando-se por referência 11 Rua OI. do Selor Leste. RlJ4de
acesso 110 empreendimento, localiz.ar-se-ão na parte a esquerda do condomínio. Essa casa conrronta-se, estando
agora o observador no interior da edilicaç,io. voltado para a frente do lote. pelo lado direilo com a Casa 06-A.
pelo lado esquerdo com o lote 07.MR, pela frente com a \lia do acesso as unidades (Rua 01) e pelos fundos com o
IaTe06-MC, originada do 10fedesignado pelo número 06. da QA 18. Módulo MR, Setor Leste do loteamenTO
Oficial desta cidade de Planaltina-GO. medindo 12.00 metros de frente para a Rua OI. 12.00 melros de fundos
com o lote 06-MC, 30.00 metros pelo lado direito para o lote 05 e 30.00 metros pelo lado esquerdo com o lote 07,
perfazendo a área total de 360,OOm2(IT
os e se cnta metros quadrados). PROPRIETÁRIO _ AD~N
RODRIGUES
DA SILVA. brasileiro Ise
judicialmente. contador. portador da CI.RG. nO
1.040.74S-SSP-DF e CPFIMF nO416.399. I 4
dente e domiciliado na QD 16. Conjunto "R". CaSa 15. em
Sobr"adinho-DF. REGISTRO ANITRJO
L'YrO2-N, fls. 018\1"deste CRI. Planallina-GO. 22 de
setembro de 2011.
Escrevenfe Autori7.ado.
Protocolo n° 63.654. de 25.08.2
AV.I-S9.197 - AVERBAÇÃO
-se a este registro nos tennos do requerimento
dirigido a este Oficio Registral e
25.08. OII. assinado pelo proprielârio ADILSON RODRIGUES DA
Sn.VA.jã qualificado acima, para constar que a uoidade n!kJlOocial acima foi totalmente edutalda oom a
área printiva de 58,91m2, sendo composta por. OI sala, OI çozinha, 02 quartos. OI banheiro. OI haU e OI. com
dimensões e posicionamentos de seus elementos Ganelas. portas etc.) discriminadas em projeto de le\lantamento
realizado, confonne Alvará de Construção nO73212011,datado de 05.07.2011. e Carta de Habite--sen° 639/2011,
datada de 05.07.2011, expedidos pela Prefeitura Municipal desta cidade. acompanhado pelo mapa e memorial
descritivos elaborados em 03.06.201 I, pelo Engenheiro Civil Jaci José da Silva. CREA-GD-OF ns. aprovados
pela PMP em 05.07.201 I e anotados no CREA..(J() em 02.06.201 I. confonne ART n° 4781.2011.125464.10.
atribuindo-se ao imóvel o valor de RS29.s05,66 (viate e nO\le mil, quiabento! e qnco reai! e !eunta e seis
«OIaVOI), confonne Avaliaçio dos Custos da Construç,io em data de 25.08.201 , assin o pelo Engenheiro
Civil Jaci José da Silva. CREA-GD-DF 7]5. Foi apresentado a Cenid.io N
i'#a de 'bilOS Relativos .8S
ContribuiÇÕCS Previdenciárill$ e as de Terceiros nO. 083992011-08021010.
ed' ,••••.
ia internet'" em
16.08.2011. valida até 12.02.2012. pelo Ministérioda Fazenda, Secretariada Recei
PiJruil. arquivada
neste CRJ. Planaltina-GO, 22 de setembro de 2011.
Escrevente Autorizado.

acima matriculado originou-se de divisa0. especificação e instituição
instrumento partiçular finnado em 25.08.201,. pelo proprietírio
qualifICado. do qual fica aqui arquivado, devidamente registnlda ~
fls. 018v<'deste CRI. IlOS termos do art. 32 da Lei 4.591 de 16.12.196
Planaltina-GO. 22 de seleml:ro de 2011.
Aulori71ldo.
AV.3-59.191. CO
de Condominio do em
nO 4.201. Livro 3 d

constar qye. o imóvel
inio. na ormi" estabelecida pelo
RODRIGUES DA SltVA, já
matricula n° 45.966. Li\lro 2.IV.
positivos aplicáveis," espécie.
Escrevente

o
constar que a Con~nção
imobiliário onde se si a c
acima alriculado foi registrado, hoje. sob o
xiliar. As fls.OlF, deste CRJ. Planaltina-GO. 22 de setembro de 2011.
Escre\iente Autorizado.

Prolocolo 64.689 atad de 07111/201 J. _
R.4-S9.19
- RE
S
O
MPRA li: VENDA.
Nos lermos do Contrato por Instrumento
Particular de: ~ pra e
nda de Unidade Isolada e MulUO çom Obrigações e Alienação Fiduciária _
Carta de CreditQ Individual - FGTS - Prognuna Minha Casa, Minha Vida nO. 855551715971, com
caráter de escritura publica, na forma do artigo 61 e seus parágrafos. da Lei n.O4.380. de 21/08/1964.
?
. .
..
Continua no verso.
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04.11.2011. o imóvel objeto da pr~nte matricula bem como à casa nde edificada foram adquiridos
ADRIASA DE SOl:SA ROCHA. brasileira, solteira, aux escrilorio, portadora CI.RG. n°
28789301SSP-D!' e ("I'FIM!' n' U34.486.581.97,e ALLAN BARBOSA DE FREITAS, brasileiro,

por

solteiro. :k:rvcr1t~ de obrus. portador da CI.RG. n° 5174613/SSP.GO e CPFfMF n° 025.301.021-71,
residenl~ e domiciliados na Quadra \8, Lote 08, São José. em Planaltina-GO. por compra feita a
ADILSON RODRlGt:ES DA SILVA, já qualificado. e ainda como CREDORA FlOlICIARIA
CAIXA ECONÔMICA
."EDERAL - eRr. instiluição Financeira sob li forma de empresa pUblica.,
unipessoal. vinculada uu Ministério da Fazenda. inscrita no CNPJfMF. sob o n° 00.360305/0001-04.
com séde 00 Setor Bancário Su1. Qda-04, Lotes 3/4, em Brasilia-DF. VALOR DA COMPRA E
VENDA E FORMA DE PAGAMENTO: o valor da compra e venda ê de RS9S.000,OO (noVtDt:a e
cinco mil ma). sendo composto mediante a integralizat;ão
das parcelas abaix.o, e será pugo em
conformidade com o dispo:.1t) na Cláusula QUARTA do ~ferido instnunento: Recursos já pagos ~m
moeda corrente: RSS.740,OO (dnoo mil ~dtc:entos t quartnta reais); Recursos da conta ~inculada do
FGTS do(s) Compradort,es): RSO,OO; Recursos concedidos pelo Fundo de Garantia do Tempo de
rrais); Financiamento
Serviço na forma de ~onIO:
RS3.760,OO (tr~ mil 5-('tCet1JI05 t stsnDI.
concedido pela CREOORA FIDUCIARIA: RS8S.500,OO ((litenta e cinco mil e quinhentos reaill).
obtidos segundo os lermos. c1áusull:lSe condições constantcs do refcrido instrumento. Todas as demais
cláusulas e condiçõcs que regem o referido Contrato constnm da "via" arquivada neste CRJ. e ficam
expressamen1e fa7.endo parte integrame lkste registro como se aqui estivessem transcritas. Para
c:ompor o prt~ente n:gi"trn ronam apresentados os seguintes do«:umeDtO!: a) - COMprovante de
paRsmeotu do ITRI DO importe de RS953.26 autenticado mecanicamente pelo Banco do Brasil S/A.
Agência desta cid&k. ~m dat<l de 07.11.2011: h) Fica dispensada a Certidão de Ações Cí~d c
Execuções Patrimoniais. confonne declaração assinada pelo proprietário{a) ADn.SON RODRJGL'F.S

DA SlL VA. com firma rcconrn.:cida neste CRI, em 07.11.2011, 11 qual declara Dão existir quaisquer
tipos de açôe:. ajuir.etdas em seu nome, sejam de que quaisquer natureza que possam afetar o donúnio
do imóvel. c) _ Certidão ;";egativa dt Débito InKrito em Oivid2 .Ativa-Penoa Fisic::a aO. 6529797,
expedida pela Secretaria da Fazenda de Goiás (via lnlemet), em 09.11.2011 c d) Certidio Negativa
de lPTU Do 780112011. cltpedida pela Prefeiturd Municipal desta cidade. em 07.11.2011. lorlas em
nome do vendedo<. ""luivada, neste '\1\1. ~R.O
-Â!'iTF:RIOR:
AV.3-~9..197 . retro.
Planaluna-GO, 09 dt.'novembro de 201l-_~_.
_~_~
.. ~ ~:::: __ .._. Escre\leme Autonzado.R.5-S9.197. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUClÀ~A - (Lo. 9514197 -Art.;2'
'egu;o',,),
Nos tennos do ContraiO na. 855551715971. regi!:o1rado sob O R.4-59.197 supra,
imóvel objeto da
presente matricula bem como u casa nele edificada ficam ALlENADQS..tlDCCIARJA.'\U:NTE,
a
rll\'O" ~a CAIXA ECO.sÔMJCA FEDERAL - C~ &tnf~
e~~ula 14il''dO. referidocontrato.
Planaltma.GO. 09 de novembro de 2011...,
..•........
. tscrevente

°

Autorizado.-

.

- - '\

Protooolo 86.304. de 07.12.2015.
R.6-S9.197. CO~SOLlDAÇÃO DA PROPRIEDADE - (Lei. 9.514.91. M 26. i 7"). Procede-sc este
registro a rcqUt:rimento de 16.07.2015 feito pclll.credom fiduciã.ria Caixa Economica Federal--CEF. tendo
em \lista a não purgação da mora por ('\3tte dos devedores fiduciantes Adriana de Sousa Rocha. CPF
.0.034.486.58}.97
f AllaD Barbosa de FreitaJ. CPF 0°.025.301.021-71, e consoante a docwnentação
do
constante do proce-sso administrativo arquivado CRI. par1l. efetivar a co.~olidaçio da propritdade
imóvel objeto da presente matrtcula a favor da credora fiduciária CAIXA ECONÔI\UCA FEDERALCEF. Instituiçio Financeira sob a forma de empresa pública, unipessoaJ, vinculada ao Ministeno da
f.azenda. inscrita no CNPJ;MF. sob o nO 00.360.30:510001..(\4. com séde no Setor Bancário SliL Qda04,
(lsolidação foram apresentados à parte OS documentos
Lote! 3/4, em Brasília-Df. Para o registro desta
seguintes: a) _ Compronnte5 de ~.:lIg.:llmento d rt81 recolhidos á PMP. no vaI,or de RS1.943.46. sob a
avaliaçAo fiscDI de 97.000.00 (noventa e
t mil •.esi!). aute .cado rncçanjcamente
pela Caixa

Economica Federal-CEF. em 04,Ol:l.2
expedida pela Prefeitura M
ci
P1analtina-GO, 06 de Janeiro
.~

'
em ~.08.2Ç~:

:;l'.?]lu. ...

Débitos do lmóvelll-12879120IS,
R.5 supta.

r-Mr:JD o~~RIOH:
~re\lenteAutorizado.
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CERTIDÃO
CERTIFICO
a pedido de parte interessada através do pedido n° 55.686, em data de 08 de janeiro de
2016, que a presente certidão é reprodução fiel da Matrícula n° 59197, extraida por meio digital.
CERTIFICA,
mais, que sobre dito imóvel não pesa(m) ônus de quaisquer(s) natureza(s), quer reais,
Ie is--ouconvencionais e nem existe(m) registro(s) de ações reais ou pessoais reipersecutórias incidentes
"- o. Custas: Certidão R$ 43,17; ao Tribunal de Justiça R$ 11,07; Adicional por Teto Máximo R
so re o m
referido é verdade e dou fé. Planaltina-GO,
19 de janeiro de 2016 .
$1,3; Total $ 55,87.

°

. Escrevente Autorizado.

Selo: 201601.04211601161008106400086
Site: http://extrajudicial.tjgojus.br/selo
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