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                                           CERTIFICA que a presente é reprodução autêntica da matrícula nº 
0350, livro 02, 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:UMA PARTE DE TERRAS, situada no município de 
Perolândia - GO, na Fazenda Bom Fim, lugar denominado Três Barras, com a área de 32,850 alqueires ou 
158ha,99a,40ca, com as seguintes divisas e confrontações: começando na confluência dos Córregos 
Invernadinha e Açude, daí pelo Córrego do Açude abaixo até a extremidade de uma cerca de arame, em 
sua margem esquerda que está a 720,00 metros se projetado em reta, aí dividindo pelo córrego do açude, 
com o pagamento de Evânio Silva, Lima, daí, por cerca de arame com os rumos e distâncias seguintes: 
84º17'SE, 950,00 metros e 40º21'NE, 1.878,00 metros, vai em um marco da cerca aí dividindo com terras 
de Silvestre da Costa Lima Sobrinho, daí, a esquerda com o rumo de 49º00'NW e distância de 830,00 
metros, vai em um marco, ai dividindo com o pagamento de Carlos Alberto da Costa Lima, daí a esquerda 
com o rumo de 26º40'SW e distância de 1.310,00 metros, vai em um marco cravado no barranco do 
Córrego Invernadinha, daí pelo referido córrego abaixo até sua barra no Córrego do Açude, onde iniciaram 
estas divisas, até aí dividindo com o pagamento de José Inácio da Costa Lima. Registro aquisitivo: 19.651, 
fls. 166, livro 3-Q, posteriormente matriculado sob o número 863, folhas 266, livro 2-C e AV-34-863, fls. 
276, livro 2-AV1. Proprietário: CARLOS ALBERTO DA COSTA LIMA. Imóvel este Cadastrado no INCRA 
sob o número 933.031.021.261-2, com a área de 847,9 ha. Certificado de cadastro de imóvel rural CCIR 
92, microfilme DP 820003000718-11. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 30/12/96.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-01-26.699 - Nos termos do formal de partilha de 12/12/96, extraído dos autos número 11.259/96, pelo 
Cartório de Família e Sucessões desta cidade, assinado pelo M.M. Juiz de Direito da 1º Vara desta 
Comarca, Dr. Waltides Pereira dos Passos, com o falecimento de Augusta da Silva Lima, o imóvel objeto 
da presente matrícula foi inventariado e partilhado, tendo o mesmo sido avaliado em R$ 32.850,00 e coube 
em sua totalidade a herdeira MARIA LUÍZA SILVA LIMA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, 
com Paulo Duarte da Silva, comerciante, domiciliada e residente nesta cidade, à rua Capitão Francisco 
Joaquim Vilela, número 795, centro, RG: 462.822-SSP/GO e CPF: 120.594.711-68 e ele 448.774-SSP/GO 
e CPF: 088.365.311-72. Fica reservado o usufruto vitalício em favor de Carlos Alberto da Costa Lima sobre 
uma área de 11,98 alqueires, ou 57,98,32 ha, que ficara em comum com a área de terras da herdeira, 
recebida de sua legítima. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 30/12/96.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ver 2-BJ2, fls. 174, mat. 28.312, (área de 10 alqueires).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.02-26.669- Nos termos do Auto de Penhora de 27/04/2007, instruído com Mandado de Citação/Penhora 
ou Arresto/Intimação, Registro e Avaliação, extraído dos Autos nº 773, Protocolo nº 200700323052, pelo 2º 
Cível e Fazendas desta cidade, assinado pela escrevente judiciário II, Aloana Alves Pereira, em duas vias, 
ficando uma arquivada nesta Serventia, fica registrada a penhora sobre parte do imóvel objeto da presente 
matrícula, ou seja, sobre a área de 06ha.00a.00ca., para garantir a Ação de Execução movida pelo Estado 
de Goiás, contra Maria Luíza Silva Lima, sendo o valor da causa R$ 44.259,92 (quarenta e quatro mil, 
duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e dois centavos). O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO., 10 
de maio de 2007.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av.03-26.699- Procede-se a presente averbação, para constar que, o remanescente do imóvel objeto da 
presente matrícula, ou seja, a área de 77ha.09a.60ca., tem as seguintes divisas e confrontações: : Inicia-se 
no vértice denominado M-01 (N=8.064.038,808; E=381.353,927), situado na divisa com Anastácio Magro e 
Jorge Luiz Bridi; daí, segue pela divisa com Jorge Luiz Bridi, com azimute e distância de 114º26'54” - 48,57 
metros, até o vértice M-02 (N=8.064.018,707; E=381.398,139); daí, segue com azimute e distância de 
63º15'31” - 103,01 metros, até o vértice M-03 (N=8.064.065,060; E=381.490,136); daí, segue com azimute 
e distância de 82º43'40” - 73,92 metros, até o vértice M-04 (N=8.064.074,417; E=381.563,462); daí, segue 
com azimute e distância de 139º07'03” - 215,49 metros, até o vértice M-05 (N=8.063.911,495; 
E=381.704,502); daí, segue com azimute e distância de 212º43'45” - 100,13 metros, até o vértice M-06 
(N=8.063.827,260; E=381.650,363); daí, segue com azimute e distância de 144º51'29” - 102,14 metros, até 
o vértice M-07 (N=8.063.743,735; E=381.709,157); daí, segue com azimute e distância de 209º47'45” - 
91,43 metros, até o vértice M-08 (N=8.063.664,393; E=381.663,725); daí, segue com azimute e distância 
de 142º58'40” - 113,16 metros, até o vértice M-09 (N=8.063.574,044; E=381.731,863), situado na divisa 
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com Jorge Luiz Bridi e Silvestre da Costa Lima Sobrinho; daí, segue defletindo para direita, pela divisa 
com Silvestre da Costa Lima Sobrinho com azimute e distância de 204º02'39” - 430,47 metros, até o 
vértice M-10 (N=8.063.180,926; E=381.556,472); daí, segue com azimute e distância de 260º04'25” - 
950,00 metros, até o vértice M-11 (N=8.063.017,160; E=380.620,691), situado na divisa com Silvestre da 
Costa Lima Sobrinho, na margem esquerda do Córrego do Açude; daí segue defletindo para direita a 
montante, pela margem esquerda do Córrego do Açude, com azimute e distância (se projetado em reta), 
de 11º43'30” - 724,24 metros, até o vértice M-12 (N=8.063.726,285; E=380.767,866), situado na margem 
esquerda do Córrego do Açude, na barra da margem esquerda do Córrego Invernadinha; daí, segue 
defletindo para direita, a montante, pela margem esquerda do Córrego Invernadinha, com azimute e 
distância (se projetado em reta); daí, segue com azimute e distância de 70º39'51” -598,75metros, até o 
vértice M-13 (N=8.063.924,535; E=381.332,846), situado na margem esquerda do Córrego Invernadinha; 
daí, segue defletindo para a esquerda, transpondo o Córrego Invernadinha de sua margem esquerda para 
sua margem direita, seguindo pela divisa com Anastácio Magro; daí, segue com azimute e distância de 
10º27'07” - 116,20 metros, até o início desta descrição, no vértice M-01. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nr. 51 WGr, tendo 
como datum o SAD-69. Todos os azimutes, distâncias e áreas foram calculados no plano de projeção 
UTM. Conforme memorial descritivo assinado pelo engenheiro agrônomo Wellington Prado - CREA 
2625/D. O referido é verdade e dou fé. Jataí-GO, 15 de agosto de 2011. a) Neila Ronise Costa Duarte - 
Escrevente Substituta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-04-26.699 - Nos termos do Ofício nº 123/14, datado de 19/03/2014, assinado pelo Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível, Faz. Pub. Reg. Pub. Meio Ambiente Dr. Thiago Soares Castelliano de Castro, fica cancelada a 
penhora objeto do R-02, extraída dos Autos 773, Protocolo nº 200700323052. O referido é verdade e dou 
fé. Jataí-GO, 09/04/2014. a) Denis Gomes Jacinto, Escrevente Substituto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-01-M-0350 – Procede-se a presente averbação para constar que devido a abertura desta nova 
Serventia na cidade de Perolândia/GO, houve o encerramento da matrícula n° 26.699 e a abertura da 
matrícula citada acima. O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 15 de Setembro de 2014. a) Luana 
Ribeiro Junqueira – Escrevente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-02-M-0350 – Nos termos do Ofício nº 012/2015, assinado pela Oficiala de Justiça Ad Hoc, Vilzedir Leal 
de Freitas, datada de 24/09/2015 e Mandado de Citação/Penhora ou Arresto/Intimação, Registro e 
Avaliação, designado ao oficial de justiça, datado de 15/05/2015, assinado por Kelly Alboy M. I. Moura, 
Escrevente Judiciário, extraído dos Autos n° 1540, Protocolo nº 441136-10.2014.8.09.0093, e instruído com 
Termo de Penhora, datado de 11/09/2015, foi realizada a Penhora sobre o remanescente do imóvel objeto 
da presente, ou seja, sobre a área de 77ha.09a.60ca, constante do AV-03-26.699, para garantir a Ação de 
Execução Fiscal, movida pelo Estado de Goiás, contra Maria Luíza Silva Lima, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 120.594.711-68; Valor da Ação: R$ 228.175,98 (duzentos e vinte e oito mil, cento e setenta e cinco reais 
e noventa e oito centavos). O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 29 de Setembro de 2015. a) 
Ismária Pamplona de Assis – Respondente Designada.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-03-M-0350 – Nos termos do Ofício nº 009/2017 de 23 de janeiro de 2017 e Conforme Termo de 
Substituição de Penhora da 2ª Vara Civel, Fazendas Públicas Registros Públicos e Ambientais da Comarca 
de Jataí – GO de 20 de janeiro de 2017 devidamente assinado pelo M.M. Juiz de Direito Dr. Thiago Soares 
Castelliano Lucena de Castro fica penhorado, por substituição da matrícula 28.508 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Jataí – GO,  o imóvel objeto da presente matricula para garantir a execução fiscal dos autos 
290, protocolo número 38923-38.2010.8.09.0093 movida pelo Estado de Goiás contra Maria Luiza Silva 
Lima, sendo o valor da causa R$ 92.817,74 (noventa e dois mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e 
quatro centavos). O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 02 de maio de 2017. a) Ismária Pamplona 
de Assis – Respondente Designada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AV-04-M-0350– “Ex ofício” – Procede a presente averbação nos termos do Art. 213, I, “a”, da Lei de 
Registros Públicos para constar que por Escritura Pública de Compra de Venda, datada de 05/07/2011, 
lavrada nas Notas do Primeiro Serviço Notarial da cidade de Jataí/GO, Livro nº 280, folhas 34/35vº, fica 
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retificada a falha do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Jataí/GO ao deixar de trasladar do livro 
para o Sistema referida venda, sendo descrito abaixo a transferência da área conforme R.01-50.575. Ver 
2-BJ2, mat. 50.575 (área de 33ha.49a.80ca). O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 26 de 
Dezembro de 2017. a) - Ismária Pamplona de Assis – Respondente Designada.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AV-05-M-0350 - Procede-se a presente averbação, mediante Certidão de Casamento, datada de 
03/02/2016, pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Jataí/GO, Livro B-aux-02, Termo 601, 
fls. 201, para constar que, por Escritura Pública de Divórcio, lavrada no Cartório de Registro Civil e 
Tabelionato de Notas da cidade de Jataí/GO, no Livro 037, às fls. 22/23, em 03/02/2016, foi decretado o 
Divórcio do Sr. Paulo Duarte da Silva e da Srª Maria Luiza Silva Lima, que na época do matrimônio não 
houve alteração dos nomes. O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 26 de Dezembro de 2017. a) 
Ismária Pamplona de Assis - Respondente Designada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-06-M-0350 - Procede-se a presente averbação, mediante documentos comprobatórios arquivados nesta 
Serventia para constar que a documentação do usufrutuário da área da presente matrícula, Sr. CARLOS 
ALBERTO DA COSTA LIMA é a seguinte: CPF 016.234.781-20 e RG nº 816969-SSP/GO. O referido é 
verdade e dou fé. Perolândia/GO, 26 de Dezembro de 2017. a) Ismária Pamplona de Assis - Respondente 
Designada. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-07-M-0350 - Procede-se a presente averbação, para constar que, o Sr. SEBASTIÃO SILVA LIMA e 
sua esposa, Sra. ANA LÚCIA NOBIS LIMA, compraram a área 26ha61a42ca., da Srª Maria Luiza Silva 
Lima, cuja área está matriculada sob o nº 1232, conforme  Escritura de Compra e Venda, datada de 
21/12/2017, lavrada neste Cartório, no Livro 005, folhas 143/145. O referido é verdade e dou fé. 
Perolândia/GO, 26 de Dezembro de 2017. a) Ismária Pamplona de Assis - Respondente Designada 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-08-M-0350 - A presente averbação é feita, mediante Escritura de Compra e Venda, datada de 
21/12/2017, lavrada neste Cartório, no Livro 005, folhas 143/145, para constar que o remanescente do 
imóvel objeto da presente matrícula, com área de 46ha74a34ca (Quarenta e seis hectares, setenta e 
quatro ares e trinta e quatro centiares), com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice EWR-M-0006 de coordenadas N 8.064.076,56m e E 381.566,62m situado na orla da Reserva Legal, 
com o limite da Fazenda Três Barras; deste, segue confrontando com a Fazenda Três Barras, proprietário 
Jorge Luiz Bridi, com os seguintes azimutes e distâncias: 139°37'32" e distância 213,68m, até o vértice 
EWR-M-0007 de coordenadas N 8.063.913,77m e E 381.705,04m; 212°29'20" e 100,71m, até o vértice 
EWR-M-0008 de coordenadas N 8.063.828,82m e E 381.650,94m; 145°26'19" e 103,50m, até o vértice 
EWR-M-0009 de coordenadas N 8.063.743,58m e E 381.709,66m; 211°54'34" e 88,15m, até o vértice 
EWR-M-0010 de coordenadas N 8.063.668,75m e E 381.663,07m; situado no limite da Fazenda Três 
Barras, com o limite da Fazenda Bom Fim, lugar denominado Três Barras; deste, segue confrontando com 
a Fazenda Bom Fim, lugar denominado Três Barras, proprietário Maria Luiza Silva Lima, com os seguintes 
azimutes e distâncias:   351°47'31" e 21,64m, até o vértice EWR-M-0018 de coordenadas N 8.063.690,17m 
e E 381.659,97m; 265°42'35" e 438,65m, até o vértice EWR-M-0017 de coordenadas N 8.063.657,36m e E 
381.222,56m; 255°26'28" e 144,02m, até o vértice EWR-M-0016 de coordenadas N 8.063.621,15m e E 
381.083,16m; 169°16'24" e 506,72m, até o vértice EWR-M-0014, de coordenadas N 8.063.123,28m e E 
381.177,48m; situado no limite da Fazenda Bom Fim, lugar denominado Três Barras, com o limite da 
Fazenda Três Pontes; deste, segue confrontando com a Fazenda Três Pontes, proprietário Silvestre da 
Costa Lima Sobrinho, com os seguintes azimutes e distâncias: 260°10'18" e 544,17m, até o vértice 
EWR-M-0015 de coordenadas N 8.063.030,40m e E 380.641,30m; situado no limite da Fazenda Três 
Pontes, com o limite da margem esquerda do Córrego do Açude; deste, segue confrontando com o limite 
da margem esquerda do Córrego do Açude, a montante, com os seguintes azimutes e distâncias:  
12°59'20" e 119,46m, até o vértice EWR-P-0001 de coordenadas N 8.063.146,80m e E 380.668,15m; 
24°23'36" e 64,59m, até o vértice EWR-P-0002 de coordenadas N 8.063.205,63m e E 380.694,82m; 
13°45'54" e 77,22m, até o vértice EWR-P-0003 de coordenadas N 8.063.280,62m e E 380.713,20m; 
8°27'20" e 79,69m, até o vértice EWR-P-0004 de coordenadas N 8.063.359,44m e E 380.724,91m; 
351°46'53" e 42,93m, até o vértice EWR-P-0005 de coordenadas N 8.063.401,93m e E 380.718,78m; 
6°39'48" e 49,88m, até o vértice EWR-P-0006 de coordenadas N 8.063.451,48m e E 380.724,56m; 
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23°23'13" e 48,37m, até o vértice EWR-P-0007 de coordenadas N 8.063.495,87m e E 380.743,76m; 
354°24'22" e 48,36m, até o vértice EWR-P-0008 de coordenadas N 8.063.544,00m e E 380.739,05m; 
31°57'16" e 37,89m, até o vértice EWR-P-0009 de coordenadas N 8.063.576,15m e E 380.759,10m; 
14°18'01" e 37,57m, até o vértice EWR-P-0010 de coordenadas N 8.063.612,56m e E 380.768,38m; 
330°40'40" e 53,11m, até o vértice EWR-P-0011 de coordenadas N 8.063.658,87m e E 380.742,37m; 
53°43'00" e 35,47m, até o vértice EWR-P-0012 de coordenadas N 8.063.679,86m e E 380.770,97m; 
situado no limite do Córrego do Açude, com o limite da margem esquerda do Córrego da Invernadinha; 
deste, segue confrontando com o limite da margem esquerda do Córrego Invernadinha, a montante, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 39°13'52" e 96,24m, até o vértice EWR-P-0013 de coordenadas N 
8.063.754,41m e E 380.831,83m; 31°15'36" e 57,91m, até o vértice EWR-P-0014 de coordenadas N 
8.063.803,91m e E 380.861,88m; 80°20'58" e 70,92m, até o vértice EWR-P-0015 de coordenadas N 
8.063.815,79m e E 380.931,80m; 80°20'58" e 56,62m, até o vértice EWR-P-0016 de coordenadas N 
8.063.825,29m e E 380.987,61m; 75°30'42" e 41,04m, até o vértice EWR-P-0017 de coordenadas N 
8.063.835,55m e E 381.027,35m; 75°05'39" e 28,86m, até o vértice EWR-P-0018 de coordenadas N 
8.063.842,98m e E 381.055,23m; 90°01'12" e 28,83m, até o vértice EWR-P-0019 de coordenadas N 
8.063.842,97m e E 381.084,06m; 79°31'31" e 39,69m, até o vértice EWR-P-0020 de coordenadas N 
8.063.850,18m e E 381.123,09m; 61°09'54" e 18,92m, até o vértice EWR-P-0021 de coordenadas N 
8.063.859,31m e E 381.139,67m; 66°59'48" e 27,43m, até o vértice EWR-P-0022 de coordenadas N 
8.063.870,03m e E 381.164,91m; 92°43'37" e 42,48m, até o vértice EWR-P-0023 de coordenadas N 
8.063.868,01m e E 381.207,34m; 55°58'14" e 53,58m, até o vértice EWR-P-0024 de coordenadas N 
8.063.897,99m e E 381.251,75m; 61°04'25" e 58,83m, até o vértice EWR-P-0025 de coordenadas N 
8.063.926,45m e E 381.303,24m; 74°58'47" e 35,11m, até o vértice EWR-M-0001 de coordenadas N 
8.063.935,55m e E 381.337,15m; situado no limite da margem esquerda do Córrego da Invernadinha, com 
o limite da margem direita do Córrego da Invernadinha, com os seguintes azimutes e distancia: 358°33'23" 
e 13,97m, até o vértice EWR-M-0002 de coordenadas N 8.063.949,51m e E 381.336,80m; situado na 
margem direita do Córrego da Invernadinha, com o limite da Fazenda Bom Fim; deste, segue confrontando 
com a Fazenda Bom Fim, proprietário José Herminio Caleffi Magro, com os seguintes azimutes e 
distancia: 9°52'58" e 92,28m, até o vértice EWR-M-0003, de coordenadas N 8.064.040,43m e E 
381.352,64m; situado no limite da Fazenda Bom Fim, com o limite da Fazenda Três Barras; deste, segue 
confrontando com a Fazenda Três Barras, proprietário Jorge Luiz Bridi, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  112°02'41" e 50,12m, até o vértice EWR-M-0004 de coordenadas N 8.064.021,62m e E 
381.399,09m; 63°51'48" e 100,57m, até o vértice EWR-M-0005 de coordenadas N 8.064.065,92m e E 
381.489,38m; 82°09'27" e 77,98m, até o vértice EWR-M-0006, de coordenadas N 8.064.076,56m e E 
381.566,62m; vértice inicial da descrição deste perímetro.Todas as coordenadas aqui descritas foram 
obtidas a partir do serviço disponibilizado pelo IBGE - Posicionamento por Ponto Preciso, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51° WGr, tendo como S.G.R. (Sistema 
Geodésico de Referência) o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM. O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 26 de Dezembro de 
2017. a) Ismária Pamplona de Assis - Respondente Designada.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-09-M-0350 - A presente averbação é feita, de acordo com o artigo 116, § 8º das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, para constar que, foi apresentado Recibo de Inscrição 
do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural - CAR, registro nº 
GO-5216452-97DBFE21839E4A008F399CD2EB8242EA,  em 22/10/2014 às 16:29:26, referente a 
Proposta da Reserva Legal,  Áreas Declaradas (em hectares): Imóvel: área total do imóvel: 73,8534ha; 
Área de Servidão Administrativa: 0,0000ha; Área Líquida do Imóvel: 73,8534ha; Área Consolidada: 
26,8466ha; Remanescente de Vegetação Nativa: 46,1684ha; APP/Uso Restrito: Área de Preservação 
Permanente: 5,3289ha; Área de Uso Restrito: 0,0000ha; Reserva Legal: Área de Reserva Legal: 
15,4192ha. O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 26 de Dezembro de 2017. a) Ismária Pamplona 
de Assis - Respondente Designada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-10-M-0350 - Nos termos do Ofício nº 43/2018, datado de 26/01/2018, assinado pela Analista Judiciário, 
Michelle Belo Goulart Santiago, matrícula 5220310 e pela Sentença (com mérito - pagamento), datada de 
15/01/2018, assinada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Fazendas Públicas Registros Públicos e 
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Ambiental, Dr. Thiago Soares Castelliano de Castro, fica cancelada a penhora objeto do R-02, extraída 
dos Autos 1540, Protocolo nº 201404411369. O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 29 de Janeiro 
de 2018. a) Ismária Pamplona de Assis - Respondente Designada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-11-M-0350 - Nos termos do Ofício nº 44/2018, datado de 26/01/2018, assinado pela Analista Judiciário, 
Michelle Belo Goulart Santiago, matrícula 5220310 e pela Sentença (com mérito - pagamento), datada de 
15/01/2018, assinada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Fazendas Públicas Registros Públicos e 
Ambiental, Dr. Thiago Soares Castelliano de Castro, fica cancelada a penhora objeto do R-03, extraída 
dos Autos 290, Protocolo nº 201000389230. O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 29 de Janeiro 
de 2018. a) Ismária Pamplona de Assis - Respondente Designada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-12-M-0350 - Conforme termo de penhora e depósito de 12/04/2019 da 4ª Vara Cível, Família e 
Sucessões da Comarca de Jataí – GO, devidamente assinado pelo M.M. Juiz de Direito Dr. Thiago Soares 
Castelliano Lucena de Castro fica penhorado, o imóvel objeto da presente matricula para garantir a 
execução conforme autos nº 1249, protocolo número 243282-42.2013.8.09.0093 movida por Rheidner 
Moraes Tosta EIRELI contra Paulo Duarte da Silva, sendo o valor da causa R$ 85.041,74 (oitenta e cinco 
mil quarenta e um reais e setenta e quatro centavos). O referido é verdade e dou fé. Perolândia/GO, 07 de 
maio de 2019. a) Susana de Oliveira Vieira Sales – Escrevente. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESCLARECENDO: Nos termos da lei Estadual nº 20.955 de 30 de Dezembro de 2020 que alterou a lei nº 
14.376, de 27 de Dezembro de 2002, que dispõe sobre o Regimento de Custas e Emolumentos da justiça 
do Estado de Goiás, e a lei nº 19.191/2015, que dispõe sobre os emolumentos dos serviços notariais e de 
registro, 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 relativas aos "Fundos 
Estaduais" (art. 15, §1º da lei 19.191/2015), com base de cálculo na Tabela XIII da Lei Estadual nº 14.376, 
inclusive na hipotese de documento lavrado em outra unidade da Federação. Caso não seja 
declarado no instrumento público, deverá ser apresentado documento descritivo e o respectivo 
comprovante de recolhimento das parcelas incidentes como definidas no § 1º da lei Estadual nº 
19.191/2015, como condição de registro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta certidão possui validade de 30 (trinta) dias a partir de sua data de emissão.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O referido é verdade e dou fé.

Perolândia/GO, 21 de outubro de 2022.

 

Ismária Pamplona de Assis
       Respondente Designada

Emolumentos: 

Fundos 21,25%: 

ISS 5 % :  

Taxa Judiciaria: 

Total: 

R$ 78,59 

R$ 16,7 

R$ 3,93 

R$ 17,42 

R$ 116,64 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE 
GOIÁS  

 Selo Eletrônico de Fiscalização 
04842210212945434420000   

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