
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULA

A Escrevente desta Serventia de Registro de Imóveis de Ponte
Alta do Tocantins-TO., devidamente autorizada pelo Tabelião e
Registrador responsável por esta Serventia (em conformidade
com o disposto no § 3º do art. 20 da Lei Federal nº 8.935/94), no
uso das atribuições previstas no art. 19 da Lei Federal nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973, na forma da lei...

C E R T I F I C A, a expresso requerimento do(a) interessado(a),
que, em buscas realizadas no LIVRO nº 02 – REGISTRO GERAL arquivado nesta Serventia,
verifiquei constar o seguinte:

MATRÍCULA Nº 147
DATA: 24/03/1979
IMÓVEL: Imóvel designado como lote nº 01 do loteamento denominado Rio Balsas -
1ª Etapa, com 161.60.00 ha cultura de 2ª classe e 2.343.57.36 ha de cerrado de 2ª
classe, somando a área de terras 2.505.17.36 ha (dois mil, quinhentos e cinco
hectares dezessete ares e trinta e seis centiares - situado no Município de Ponte alta
do Norte, deste Estado e caracterizado pelos limites e confrontações seguintes:
“Começam no marco 1, cravado na barra do Rio Soninho com o Rio das Balsas; daí,
segue pelo Rio Soninho acima, confrontando com a gleba 9-5º Etapa, deste
Loteamento até o marco 2, cravado na margem esquerda do Rio Soninho, daí, segue
confrontando com o lote 2 no rumo de 48º42’49”SW – e distância de 5.840.24
metros, até o marco 3, cravado na margem direita do Rio Balsas ou Rio Fumaça;
daí, segue por este Rio abaixo, confrontando com o município de Almas, até o marco
1, ponto de partida”. PROPRIETÁRIA: ADALGISA TOCALINO PAPA, brasileira
viuva, proprietária, portadora do CPF. nº 001.014.519 20, residente e domiciliada
em Curitiba Capital à rua Dr. Municí, 819 aptº 15, representada neste ato por seu
bastante procurador Dr. Fabio Freitas, brasileiro, casado, advogado, residente e
domiciliado em Goiania Capital, com escritorio a Av. Anhanguera, 3.511 - conforme
procuração lavrada no livro nº 63-P - as fls 58 do Tabelionato Ferreira 8º Oficio de
Curitiba: Adquirido: Por compra ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DE GOIÁS IDAGO em goiânia. O titulo Definitivo nº 25 livro nº O fls. 49 em
31-01-1979. Presidente Luiz Gonzaga Marques. Valor Cr$ = 75.327.94. (setenta e
cinco mil, tresentos e vinte e sete cruzeiros e noventa e quatro centavos). Eu Maria
Tereza Barreira Cavalcante Oficial do Registro de Imóvel que lavrei, conferi,
subscrevi dato e assino. Ponte Alta do Norte 24 de março de 1979. Maria Tereza
Barreira Cavalcante Oficial do Registro de Imóvel.

Av-1.147, Ponte Alta do Norte, 29-08-1984. Pela escritura Pública de Compra e
Venda do Tabelionato Ferreira 8º 0/ 80,0 Nº modulo 18,78 fração mim 35,0
Certidão negativa municipal digo 8º oficio esta cadastrado no incra sob. Nº
9230600158064 modulo 80,0 Nº modulo 18,78 fração mim 35,0 Certidão negativa
municipal eu __________________ esc. juramentada.

R-1-147, Ponte Alta do Norte, 29-08-1984. A Proprietária a cima qualificada
Vendeu o imóvel para LUIZ FELIPE PRADO CURVELLO, brasileiro, casado com



Maria de Arruda Curvello, pelo regime de Comunhão Universal de bens,
comerciario, RG nº 107.916-SP, CPF nº 028.054.648-34, residente na Av. Rebouças
2.114, aptº 1 representado pela procuradora Luzia Betcer, brasileira, solteira,
maior, capaz. economista, CI 914.351 – PR, CPF 206.060.529-68, residente na Rua
Bruno Filgueira 576 nos termos de procuração do Tabelionato Vampré 14º Ofício de
S. Paulo, Livro 510 Fls. 141, e ainda como interveniente concordante FERRAZ PARA
AGROPECUÁRIA LTDA, com sede na Rua Bruno Filgueira 576, representada pelo seu
Socio Jerente Dr. Célio Serpa Ferraz, brasileiro, casado, medico, RG. 195.934-PR, CPF.
003.064.019-91 residente na rua Angelo Sampaio 1882 S. Paulo. Valor: 27.324.500
(Vinte sete milhões trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos cruzeiros) no ato foi
apresentado a guia de avaliação do INAI Nº 570030 Valor Cr$ 109.298 (Cento e
nove mil duzentos e noventa e oito cruzeiros). ITBI Valor Cr$546.490 (quinhentos e
quarenta e seis mil, quatocentos e noventa cruzeiros) eu __________________. Oficial a
fiz datilografar conferi assino e dou fé.

R2-147, Ponte Alta do Norte, 29-08-1984. Os Proprietários acima qualificados
venderam o imóvel para a FIRMA ENGETEST – SERVIÇO DE ENGENHARIA S/C
LTDA. com sede na Av. São João 1.151 10º andar conj. 102 CGC
48.753.511/00001-00, com seu contrato social registrado no 4º Registro de Títulos
e documentos sob. Nº 5.957/76, neste ato prestado por seu Diretor JOSÉ OLYNTHO
ANTUNES DE OLIVEIRA, RG 1.961.631-SP, brasileiro, casado, engenheiro residente à
Av. CECI 1.683. Valor: Cr$ 27.324.500 (Vinte e sete milhões, Trezentos e vinte quatro
mil, e quinhentos cruzeiros) no ato foi apresentado a guia de avaliação do INAI Nº
570031 Valor Cr$ 109.298 (Cento e nove mil, duzentos e noventa e oito cruzeiros) e
I.T.B.I Valor Cr$546.490 (quinhentos e quarenta e seis mil. quatrocentos e noventa
cruzeiros) eu __________________ Oficial a fiz datilografar conferi assino e dou fé.

Av-2-147, Ponte Alta do Tocantins, 04 de Julho de 2.002. Pela escritura Pública
de Compra e Venda lavrada no Livro 003 as fls. 67/68, do Cartório do 2º
Tabelionato de Notas desta cidade de Ponte Alta do Tocantins – TO. O Imóvel esta
cadastrado junto a Receita Federal sob DARF nº 0.337.268-5, conforme Certidão de
Regularidade Fiscal do Imóvel Rural emitida em 26 de Abril de 2.002. Referente ao
INCRA o mesmo esta sendo Cadastrado junto a sede do INCRA em Palmas conforme
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR 2.001/2.002, conforme
arquivamento nº 367.1118, controle de atualização 001, emissão nº 701023 datada
de 19/06/2.002, expedido por Norman Alvares Sobrinho Auxiliar Div. de Sup.
Operacional Portaria/ INCRA/ P/nº 465/2.000. Quitado em 04 de Julho de 2.002.

R-3-147, Ponte Alta do Tocantins, 04 de Julho de 2.002. A proprietária Firma
ENGETEST - Serviço de Engenharia S/C Ltda, pessoa Jurídica com sede a Avenida
a Avenida São João 1.151 – 10º andar conjunto 102, inscrita no CGC sob nº
48.753.511/0001-00, com seu contrato Social Registrado no 4º Registro de Títulos e
Documentos da Comarca de Almas – TO. sob nº (48.753.) digo, 5.857/76, neste ato
representado por seu Direto Sr. José Olyntho Antunes de Oliveira, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da CI/RG nº 1.961.631-SSP/SP, residente e domiciliado em
Goiânia - GO., neste ato representado por seu bastante procurador o Sr. Naçoitan
Araújo Leite, brasileiro, separado judicialmente, agropecuarista, portador da CI nº
1.030.623-SSP/GO, e inscrito no CPF sob o nº 282.447.611-72, residente e
domiciliado em Goiânia - GO., conforme procuração lavrada no Livro nº 43 as fls.
091/vº do Tabelionato 2º de Notas, Poder Judiciário Comarca de Bela Vista de Goiás



– GO. Vendeu o Imóvel acima descrito para o Sr. FABRÍCIO SOUZA VILELA,
brasileiro, solteiro, Agropecuarista, portador da CI/RG nº 4.684.963-SSP/GO, e
inscrito no CPF sob nº 005.944.381-28, residente e domiciliado a Rua T-36, Edifício
Don Artur, Setor Bueno Goiânia - GO. Valor R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
Valor da Cotação R$50.911,40 (Cinquenta mil, novecentos e onze reais e quarenta
centavos), ITBI valor R$1.018,22 (hum mil, dezoito reais e vinte e dois centavos),
TSM valor R$203,64 (Duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos), recolhidos
em 25 de Junho de 2.002, conforme guia de DAE nº 152. Eu __________________ Oficiala
afiz digitar, conferi, assino e dou fé. Ponte Alta do Tocantins, 04 de Julho de 2.002.

Av-3-147, Ponte Alta do Tocantins, 05 de Julho de 2.002. Pela escritura Pública
de Compra e Venda lavrada no Livro 003 as fls. 69/70, do Cartório do 2º
Tabelionato de Notas desta cidade de Ponte Alta do Tocantins - TO. O Imóvel esta
cadastrado junto a Receita Federal sob DARF nº 0-337.268-5, conforme Certidão de
Regularidade Fiscal do Imóvel Rural emitida em 26 de Abril de 2.002. Referente ao
INCRA o mesmo esta sendo Cadastrado junto a sede do INCRA em Palmas conforme
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR 2.001/2.002, conforme
arquivamento nº 3671118, controle de atualização 001, emissão nº 701023 datada
de 19/06/2.002, expedido por Norman Alvares Sobrinho Auxiliar Div. de Sup.
Operacional Portaria /INCRA/P/ nº 465/2000, quitado em 04 de Julho de 2.002.
Certidão Negativa de Tributos – CNT nº 165.162/2.002, expedida em 05 de Julho de
2.002.

R-4-147, Ponte Alta do Tocantins 05 de Julho de 2.002. O proprietário acima
qualificado. Vendeu o Imóvel acima descrito para o Sr. JOÃO ALENCAR SANTANA,
brasileiro, solteiro, Agricultor, portador da CI/RG nº 3531139.8581681 – SSP/GO., e
inscrito no CPF sob nº 628.899.401-44, residente e domiciliado na Fazenda
Cachoeira da Fumaça, neste Município de Ponte Alta do Tocantins – TO. Valor
R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), Valor da cotação R$ 50.911,40 (cinquenta mil,
novecentos e onze reais e quarenta centavos), ITBI valor R$ 1.018,22 (hum mil,
dezoito reais e vinte e dois centavos), TSM valor R$203,64 (Duzentos e três reais e
sessenta e quatro centavos), recolhidos em 04 de Julho de 2.002, conforme guia de
DAE nº 211. Eu _______________ Oficiala afiz digitar, conferi, assino e dou fé. Ponte Alta
do Tocantins, 05 de Julho de 2.002.

Av5 - 147, Ponte Alta do Tocantins, 05 de Maio de 2003. Pela escritura Pública
de Compra e Venda lavrada no livro 003 as fls do Cartório do 2º Tabelionato de
Notas desta cidade de Ponte Alta do Tocantins – TO. O Imóvel esta cadastrado junto
a Receita Federal sob DARF nº 0-337.268-5, conforme Certidão de Regularidade
Fiscal do Imóvel Rural emitida em 26 de Abril de 2.002 – Referente ao INCRA o
mesmo esta sendo Cadastrado junto a Cede do Incra em Palmas conforme
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR 2.001/2.002, conforme
arquivamento nº 3671118, controle de atualização 001, emissão nº 701023 datada
de 19 digo por Norman Alvares Sobrinho Auxiliar De Sup. Operacional Portaria/
INCRA/ P/nº 465/2.000. Quitado em 04 de Julho de 2.002. Certidão Negativa de
Tributos – CNT nº 000.206.253, expedida em 05 de Maio de 2003.

R-5-147, Ponte Alta do Tocantins, 05 de Maio de 2.003. O proprietário acima
qualificada digo. Sr. João Alencar Santana, brasileiro, solteiro, Agricultor, por dige e
sua esposa Nacoitan Araújo Leite qualificados venderam o imóvel acima descrito
para a FIRMA E.MC TRANSPORTES LTDA, portadora do CNPJ nº



04.082.977/0001-56, com sede social na Avenida José Cezar de Oliveira nº 181 –
Sala 409 – Bairro Vila Leopoldina, na cidade de São Paulo – SP, representadas pelos
seus Diretores proprietários Nauro Carlesse, brasileiro, maior, casado, comerciante,
portador da cédula de identidade RG nº 13.088.548 – SSP/SP e do CPF nº
272.657.988-48, domiciliado na Rua Salvador Albano nº 18-A, bairro Jardim Santa
Fé, na cidade de São Paulo –SP, e Claudinei Aparecido Quaresemin, brasileiro,
solteiro, maior, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 23.428.297-6
– SSP-SP e do CPF nº 180.419.888-90, domiciliado na Rua Jair Lemes de Lima nº
195, bairro Jardim Anhanguera, na cidade de São Paulo. Valor R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais, valor da Cotação R$50.911,40 (cinquenta mil, novecentos e onze
reais e quarenta centavos), ITBI valor R$1.018,22 (Hum mil, dezoito reais e vinte e
dois centavos), TSM valor R$ 203,64 (Duzentos e três reais e, sessenta e quatro
centavos), recolhidos em 05 de Maio de 2003, conforme guia de DAE nº 0468. O
referido é verdade e digo Eu____________________ Oficiala, afiz digitar conferi assino e
dou fé. Ponte Alta do Tocantins, 05 de Maio de 2.003.

Av-6-147, Ponte Alta do Tocantins, 07 de Junho de 2004. Pela escritura Pública
de Compra e Venda lavrada no livro 04 ás fls. 055/056 do Cartório do 2º
Tabelionato de Notas desta cidade de Ponte Alta do Tocantins – TO. Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural – CCIR código do imóvel 9500253871186 exercícios
2001/2002. Certidão Negativa de Débitos de Tributos – CNT nº 000308248/2004.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais válida até
21/02/2005.

R-6-147, Ponte Alta do Tocantins, 07 de Junho de 2004. O proprietário FIRMA
E.M.C TRANSPORTES LTDA acima qualificada, neste ato representada pelo seu
bastante procurador Douglas Pinheiro Fonseca, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na OAB-TO, nº 976 e CPF nº 354.478.691-53, residente e domiciliado na AV.
Amazonas, 1508, Centro – Gurupi-TO, conforme procuração lavrada no livro 1.564
pág. 115/116 do 25º Tabelião de Notas de São Paulo, venderam o Imóvel acima
descrito para o Sr. NAÇOITAN ARAÚJO LEITE, brasileiro, separado judicialmente,
agropecuarista, portador do CPF nº 282.447.611-72, RG nº 1030623- SSP/GO. Valor
R$140.046,95 (Cento e quarenta mil e quarenta e seis reais e noventa e cinco
centavos), ITBI valor R$2.800,93 (Dois mil oitocentos reais e noventa e três)
centavos), TSM valor R$560,18 (quinhentos e sessenta reais e dezoito centavos),
recolhidos em 04 de Junho de 2004. conforme guia de DAE nº 0532. Eu
__________________ Oficiala afiz digitar, conferi, assino e dou fé. Ponte Alta do
Tocantins, 07 de Junho de 2004.

Av-7-147, Ponte Alta do Tocantins, 11 de maio de 2006. Escritura Pública de
Hipoteca, lavrada no livro Diversos nº 01 fls 46 do 2º Tabelionato de Notas desta
Cidade. De um lado, como outorgante Devedora: Goiás Distribuidora de Cartões
Telefonicos LTDA, com sede na Av. Anhanguera, 7783 – Setor Coimbra, na cidade de
Goiânia – GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.381.853/0001-09, neste ato
representada por seu bastante procurador o Sr Francisco Carlos Barros de Souza,
brasileiro, casado, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 839.654 –
SSP/GO, CPF/MF nº 232.219.841-20, residente e domiciliado em Goiânia – GO, (de).
Conforme procuração lavrada no livro 840 folhas 181 do 7º Tabelionato de Notas
de Goiânia – GO, designada abreviadamente Devedora: de um lado, como
Intervenientes Dadores de Garantia: Naçoitãn Araujo Leite, brasileiro, pecuarista,



separado judicialmente, portador do RG nº 1030623 – SSP-GO e CPF/MF nº
282.447.611-72, neste ato representado pelo seu bastante procurador o sr.
Francisco Carlos Barros de Souza, brasileiro, casado, pecuarista, portador da
Cedula de Identidade RG nº 839.654.-SSP/GO, CPF/MF nº 232.219.841-20, residente
e domiciliado em Goiânia–GO, conforme procuração livro 1165 folhas 0008 do
primeiro Tabelionato de Notas de Goiania – GO, designado abreviadamente
Garantida: e de um outro lado Côo Outorgado Credores: Brasil Telecom S/A e 14
Brasil Telecom Celular S/A, ambas com sede no SAI/Sul ASP, Lote D, Bloco B,
Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF respectivamente, sob os números
76.535.764/0001-43 e 05.423.963/0001-11 neste ato são representados seu Diretor
Comercial da Filial GP/TO, Sergio Antunes Lemos, brasileiro, casado, engenheiro
portador da Carteira de Identidade nº 605.935 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o
nº 365.608.126-34, Conforme procurações lavradas no livro 1535 fls 121 e 122 no
Cartório do 5º Oficio de Notas do Distrito Federal-DF, conforme Ata de reunião do
Conselho de Administração realizada e Estatuto Social ou procurações cujas Cópias
aqui ficam arquivadas, designada abreviadamente Brt ou CREDORA. Todos os
presentes reconhecidos como sendo os proprios e por mim Identificados, cuja
Capacidade jurídica dou fé. E pelas partes contratadas me foi dito o seguinte: 1) Nos
termos do artigo 1.424 do Código Civil, fica declarado que a devedora assumil
Obrigações para com a Brt. no valor R$1.200,000,00 (hum milhão e duzentos mil
reais) decorrentes de uma linha de credito que a Brt concede á Devedora,
exclusivamente para a aquisição de Cartão (ões) telefonico (s) indutivo (s),
pré-pagos residenciais, pré–pagos para telefone móveis produtos similares de
Telecomunicações, fornecido (s) pela Brt Conforme Contratos Celebrados entre a Brt
e a Devedora (doravante designado “Contratos”) até que se atinjo o limite
estabelecido no presente item desta Escritura, sendo que qualquer valor disposto
pela Brt. a Devedora dentro da linha de Crédito Concedida será sempre
contabilizado (Cumuto), digo, Cumulativamente, até o limite maximo ora
estabelecido. Todas as obrigações decorrentes dos Contratos, especialmente as de
pagamento, multa e juros, serão considerados como se aqui estivessem transcritos
no que não for Cabivel. O principal do Credito acima mencionado, que a Devedora
confessa dever à Brt, está representado por uma Nota Promissória com vencimento
à vista, no valor de 1.200,000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) de emissão da
Devedora, devidamente analizado pelo Garantidor, representando a totalidade
divido Confessada, fica também definido que a presente Hipoteca terá vigência
enquanto pendurarem dividas resultantes dos Contratos. II) À visto do exposto, e a
fim de assegurar e garantir o cumprimento de todos e quaisquer obrigações
assumidas pela Devedora perante a Brt, principais e acessórios, inclusive
(Obrigações assumidos pela Devedora) digo, todos os encargos, tais como juros,
variação cambial, ônus de imposto de renda, correção, encargos moratorios e todos
os outros, o Garantidor por esta escritura e nos melhores termos de direito
observadas os disposições do Codigo Civil Brasileiro e demais dispoições aplicaveis,
dão a Brt, em primeira, Única e Especial Hipoteca, sem concorrencia de Terceiros, os
imóveis a seguir descrito e caracterizado, incluindo os benfeitorias nele existentes
ou que venham a existir, na forma do disposto no artigo 1.473,1 e 1.474 do Código
Civil, de propriedade do Garantidor, com a expressa amencia deste para tal ato, a
saber: 1 – Gleba de Terras, localizada no município de Ponte Alta do Tocantins – TO.
Lote 01 do loteamento Rio dos Balsas, com área de 2.505.17.36 hectares,



devidamente matriculado sob o nº 147 do Livro 2-B do Cartório do 1º Tabelionato
de Notas e Registro de Imoveis de Ponte Alta do Tocantins – TO e 2 – Gleba de
Terras, localizada no município de Ponte Alta do Tocantins – TO, Lote 02 do
Loteamento Rio dos Balsas, com área de 2.303.50.16 hectares, devidamente
matriculado sob o nº 148 do Livro 2-B do Cartório do 1º Tabelionato de Notas e
Registro de Imóveis de Ponte Alta do Tocantins – TO. III) Além dos imóveis descritos
no item II do presente escritura, incorporam-se na presente hipoteca todas as
Construções, benfeitorias, melhoramentos, instalações, plantações, maquinas e
equipamentos nele eventualmente existentes, e mais aqueles que vieram a ser
acrescentados durante a vigencia desta garantia. IV) Os artigos 1.419 e 1.422 do
Código Civil Brasileiro, serão considerados como incluídos nesta escritura, e, no caso
de descumprimento de qualquer disposição dos Contratos antes mencionados ou
desta hipoteca, na forma da legislação vigente. V) A transferencia do Imóvel
hipotecado a terceiros sem o consentimento expresso da Brt. acarretará no
(carater), digo cancelamento do Credito aberto e imediato execução do presente
instrumento, na forma do artigo 1.475, por. Único do Código Civil, bem como no
dever de a Devedora e os Garantidores indenizarem, Conjunto e solidariamente, a
Brt pelos prejuízos que esta venha a experimentar por força da alienação
mencionada e da redução de garantia consequente. VI) A Brt providenciará
quantas vezes desejar a avaliação do Imóvel ora dado em hipoteca, através de
pessoa ou empresa idônea, a seu criterio, correndo todas as despesas por conta da
Devedora, ficando certo e ajustado desde já, que o bem ora dado em hipoteca
deverá cobrir, a qualquer tempo, pelo menos, 140% (cento e quarenta por cento) do
valor principal do Crédito aberto à Devedora, oriundo dos contratos mencionados
ao inicio da presente escritura pública, durante toda a sua Vigência, Obrigando-se,
portanto, a Devedora e os Garantidores, em caso de depreciação, ou sempre que o
valor atribuído ao Imóvel hipotecado não atinja o percentual aqui estabelecido, a
fornecer em garantia hipotecária tantos imóveis livres e desembaraçados quantos
Sejam necessários para o integral cumprimento desta obrigação. VII) A Devedora se
obriga, até que todas as obrigações junto a Brt sejam cumpridas sob pena de
vencimento antecipado de suas obrigações e imediata execução: a) – a entregar a
Brt. dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da solicitação da Brt nesse sentido,
qualquer informação referente á condição financeira dela Devedora e suas
obrigações ativas e passivas; b) a manter segurados todos os bens imóveis dados em
garantia com a cobertura de todos os riscos a que estejam por valor não inferior ao
de sua reposição e a entregar a Brt, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta
escritura, cópia autenticada das respectivas apolices; c) – a pagar, nos respectivos
vencimentos, os prêmios de seguro, entregando a Brt, quando por ele solicitado, os
comprovantes do pagamento dos premios e cópias das apolices do seguro; d) – a
pagar pontualmente os tributos e demais encargos que indicam ou venham a incidir
sobre o imóvel ora hipotecado. VIII) A presente hipoteca considerar-se - á vencida
com todos os seus encargos e consequente exigibilidade imediato,
independentemente de qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos, além de outros previstos em Lei ou nos contratos de abertura de
Crédito: a) – se a Devedora deixar de cumprir qualquer das obrigações previstas
nesta escritura, especialmente aquelas previstas no item VII acima: b) – caso ocorra
qualquer fato definido como inadimplemento nos Contratos; c) – se, sem o
consentimento previo e escrito do Brt, os Garantidores procurarem alienar ou



gravar, ou de fato vierem a alienar ou gravar com outros ônus quaisquer o imóvel
hipotecado: d) – se não mantiverem em bom estado de conservação o bem
hipotecado de maneira que possam vir a se deteriorar, ou se não impedirem
quaisquer fatos que os deprecie ou perturbe a sua posse, tornando duvidoso o seu
direito de propriedade, sendo que os Garantidores expressamente renunciam e
afastam os efeitos do artigo 1.427 do Código Civil na presente Escritura; e) se
contra a Devedora ou os Garantidores por movido qualquer processo de (e ceq)
digo, execução, ou ação que, a critério do Brt, possa lhe afetar a solvencia, inclusive
e especialmente na hipolese de recair eventual penhora, arresto ou sequestro sobre
o bem hipotecado ou se legalmente lhe for tirada a administração legal do bem
hipotecado; f) – se a Devedora ou os Garantidores tiverem qualquer titulo
protestado por falta de pagamento; g) – nas demais hipoteses previstas no artigo
1.425 do Código Civil; IX) O simples atraso no pagamento do valor devido pela
Devedora tornará exigível toda a divida acima referida, inclusive encargos. Se a Brt
Concordar em receber o debito em mora o que não constituirá novação, será ele
acrescido dos encargos previstos no item I) desta Escritura. Alternativamente, fica
facilitado a Brt exigir o pagamento da divida acrescida de correção monetária caso
a divida permaneça existente por prazo (maior), digo, superior a 12 (doze meses, e
juros legais, compostos e calculados dia a dia. Necessitando o Brt de recorrer a
meios judiciais ou administrativos para receber o que lhe é devido, ao saldo devedor
acrescentar-se - á 20% (vinte por Cento) de honorários advocaticios, calculados
sobre o montante da divida. X) – O inicio, por parte da Brt, de qualquer ação ou
procedimento para execultar a presente hipoteca, não prejudicará, de modo algum,
nem diminuirá, os direitos de a (Bl) Brt. propor qualquer ação ou procedimento
contra a Devedora para a cobrança de qualquer importância a ele devida, com base
nos Contratos, notas promissórias ou outros documentos. Parágrafo Único – A Brt
poderá se valer de todos e quaisquer recursos legais contra a Devedora. XI) – Caso
os Garantidores venham a realizar quaisquer outros melhoramentos, construções,
benfeitorias, instalações ou edificações de qualquer lipo, além das já existentes, no
imóvel ora hipotecado as mesmas, de imediato, passarão a integrar a garantia
ficando automaticamente hipotecada a Brt, em (rasão), digo, garantia da abertura
de credito mencionada na presente escritura pública, razão, pela qual a Devedora e
os Garantidores comprometem-se, nesta hipolese, a assegurar tais melhoramentos,
benfeitorias, construções, instalações, elc., em companhia de seguros idônea,
indicado ou aprovada pela Brt, contra todos os riscos a que possam estar sujeitas
por valor nunca inferior a 100% (Cem por Cento) daquele que for atribuido por
avaliador indicado ou aprovado pela Brt. XII) – Todas as despesas decorrentes da
lavratura e do registro desta escritura correção por conta da Devedora. XIII) –
Ocorrendo por qualquer motivo a recusa do Sr. Oficial do Registro de Imóveis
competente em registrar a presente escritura de Constituição de hipoteca, fica a
Devedora expressamente obrigada, a providenciar a Substituição da garantia
hipotecária, por outro ou por outros bens imóveis no valor equivalente ao total do
bem ora hipotecado, de sua propriedade, livre e desembaraçado de qualquer ônus
reais, fiscais, judiciais extrajudiciais, no prazo maximo e improrrogável de 30
(trinto) dias, contados da oficialização da eventual recusa e/ou impugnação do
registro. XIV) – Para os fins previstos no art. 1484, do Código Civil, é atribuído aos
imóveis hipotecados o valor de 1.788.000,00 (hum milhão setecentos e oitenta e oito
mil reais). XV) – As partes elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer litígio



oriundo da presente escritura, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. XVI) – A fim de possibilita o registro da hipoteca ora
constituída, a Brt, a Devedora e os Garantidores, autorizam o Sr. Oficial do
competente Registro de Imóveis, a praticar todos os atos que se fizerem necessários
ao registro da presente. (Sob Minuto). Foram – me apresentado, os seguintes
documentos para a lavratura da presente a) – Guia de Custos nº....., paga no valor
de R$__________________: b) – Certidões negativa de Ônus relativas aos Imoveis objeto
desta escritura, cujo (valor), digo, teor a Brt, tomou conhecimento; O Garantidor
declara sob pena de responsabilidade civil e penal não existirem ações reais e
pessoais reipersecutórios ao imóvel em objeto, nem mesmo ônus reais incidentes
sobre o mesmo. E, de como assim o disseram e me pediram, lhes lavrei a presente,
que, feito e achada conforme, outorgaram, aceitaram e assinam, dispensando as
testemunhas, conforme faculto a Lei ______________________ Oficiala

Av.2-147, Ponte Alta do Tocantins, 09 de Janeiro de 2.012. Instrumento
Particular de Promessa de Compra e venda, de um lado doramente denominado
Promitente Comprador o Sr. NILTON ALVES FERREIRA NETO, brasileiro,
administrador de empresas, casado, portador da CI nº M-7 624.791 – SSP/MG e
inscrito no CPF nº 001.076.736-30, residente e domiciliado na Rua 53, QD. B-16,
n°285 apto. 502, Barro Jardim Goiás, Goiânia/GO. E do Outro lado denominado
promitente vendedor, Sr. NAÇOITON ARAÚJO LEITE, brasileiro, divorciado,
agricultor, portador da CI nº 1.030.623 – SSP/GO, e inscrito no CPF nº
282.447.611-72, residente e domiciliado na Rua Catalão nº 654 Setor Central,
Iporá/GO, neste ato, representado pelo Sr. Geraldo Pimenta Filho, brasileiro,
pecuarista, casado, portador da CI nº 4383211 – SSP/GO e inscrito no CPF nº
977.287.211-00, residente e domiciliado na Av. Mississpi, Qd. 2 lt. 5, São Luis dos
Montes Belos/GO. por meio de procuração pública lavrada em 22/12/2.011, no
Primeiro Tabelião de Notas de Goiânia/GO, sob livro 2 nº 1.403, fls. 0153 e protocolo
nº 6742, as demais clausulas incluindo o referido instrumento serão arquivados
neste cartório, no valor de 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais),
será destinado para adquirir a matrícula nº 147 do CRI de Ponte Alta/To.
(transferido, para o sistema de fichas, da fl. 86, do Livro nº 2-B, desta Serventia).

AV-14-M-147, realizada em 13 de agosto de 2018 – PROTOCOLO nº43054, de
10/08/2018 – ERRO MATERIAL EVIDENTE: Nos termos do art. 213, I, a, da Lei
Federal nº 6.015/73, e verificando a impropriedade da numeração dos atos da
presente matrícula, os quais não seguiram “número de ordem, que seguirá ao
infinito”, razão pela qual reordenado os atos anteriores, de modo que a presente
averbação, passa a ser a AV-14-M-147, seguindo-se, doravante, ao infinito, nos
termos das disposições legais em vigor. ATO: Tabela II 8.2 - Averbação sem conteúdo
financeiro; [EMOLUMENTOS: R$36,75 (sendo R$4,72 de TFJ, R$5,90 de FUNCIVIL e
R$1,75 de ISS)]. [SELO DE FISCALIZAÇÃO: 127571AAA015272-JLX - Valide este selo
em: www.selodigital.tjto.org]. Obs.: Sem cobrança de emolumentos, nos termos da
legislação em vigor.

AV-15-M-147, realizada em 13 de agosto de 2018 – PROTOCOLO nº 43054, de
10/08/2018 – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – INDISPONIBILIDADE DE BENS: Com
fundamento no art. 167, II, 12, da Lei Federal nº 6.015/73 c/c o art. 14º, § 3º, do
Provimento CNJ nº 39/2014, averba-se a indisponibilidade do bem objeto da
presente matrícula, decorrente de consulta positiva à Central Nacional de



Indisponibilidade de Bens, cujo resultado é o seguinte: Número do Protocolo:
201705.2217.00289851-IA-420; Número do Processo: 50749216420178090051;
Emissor da Ordem: 3ª Vara da Fazenda Publica Estadual de Goiânia-Go; e HASH
POSITIVO: 36cc.94d8.681c.f25b.6452.4598.8d67.a19c.4094.8bfa. A referida
averbação foi eletronicamente comunicada ao mencionado Juízo, consoante
comprovante que fica digitalmente arquivada nesta Serventia. ATO: Tabela II 8.2 -
Averbação sem conteúdo financeiro; [EMOLUMENTOS: R$49,35 (sendo R$4,72 de
TFJ, R$5,90 de FUNCIVIL , R$12,60 de Prenotação e R$2,35 de ISS)]. [SELO DE
FISCALIZAÇÃO: 127571AAA015271-FPE - Valide este selo em:
www.selodigital.tjto.org]. Obs.: Postergada a cobrança de emolumentos, nos termos
da legislação em vigor.

AV-16-M-147, realizada em 22 de dezembro de 2020 – PROTOCOLO nº 44002,
de 13/11/2020 – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – INDISPONIBILIDADE DE BENS:
Com fundamento no art. 167, II, 12, da Lei Federal nº 6.015/73, averba-se a
indisponibilidade do bem objeto da presente matrícula, consoante determinação
judicial extraída do processo judicial (Autos nº 0002624-37.2020.8.27.2736/TO)
que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ponte Alta do
Tocantins-TO., no qual figura como Autora, a empresa ENGETEST-SERVIÇOS
TÉCNICOS S/C LTDA (CNPJ nº 48.753.511/0001-00) e, como Réu, o Senhor
NAÇOITAN ARAUJO LEITE (CPF nº 282.447.611-72), consoante consta do mandado
e demais documentos apresentados, os quais ficam digitalmente arquivados nesta
Serventia (PROCESSO Nº 002879/2020 – CXP049). ATO: Tabela IV 1.5 - Por
averbação sem conteúdo financeiro; [Emolumentos (Cartório): R$20,51; TFJ
(Tribunal de Justiça): R$8,53; Funcivil (Tribunal de Justiça): R$11,07; FSE (Tribunal
de Justiça): R$2,03; e ISS 5% (Município): R$1,03; TOTAL: R$43,17]. [SELO DE
FISCALIZAÇÃO: 127571AAA033011-BUZ - Valide este selo em:
www.selodigital.tjto.org]. Obs.: Postergada a cobrança de emolumentos, nos termos
da legislação em vigor.

Ressalvando-se eventual prenotação relativa ao imóvel objeto da presente
matrícula, é o que contém o referido ato, do qual é fielmente extraída a presente certidão, por mim
conferida. ATO: Tabela IV 4.2 - Certidão emitida por meio eletrônico, com ou sem buscas,
independentemente da quantidade de páginas; [Emolumentos (Cartório): R$21,39; TFJ (Tribunal
de Justiça): R$8,89; Funcivil (Tribunal de Justiça): R$11,54; FSE (Tribunal de Justiça): R$2,11; e
ISS 5% (Município): R$1,07; TOTAL: R$45,00]. [SELO DE FISCALIZAÇÃO:
127571AAA035157-GAN - Valide este selo em: www.selodigital.tjto.org].

Ponte Alta do Tocantins-TO., 16/04/2021.
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