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DECISÃO/OFÍCIO CIRCULAR N.º ____ /2020.

 

Trata-se do Ofício n.º 218/2019, lavrado pela Tabeliã 

Substituta do Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas da
Comarca de Aparecida de Goiânia, Sra. Ana Luíza Dutra Dias Ferreira,
comunicando que referido documento formal foi encaminhado ao 4º Distrito
Policial do supracitado município, informando sobre indagação formulada por
Franquimar Lima de Andrade sobre reconhecimento de firma de sua assinatura,
na qualidade de fiador, em um contrato de locação de imóvel, tendo como
locador Espaço Certo Imóveis Ltda-ME, representada por Márcio Alves de
Oliveira, e locatários Cléziu Barbosa Bispo e Enilson Dias Soares, e fiadores
Franquimar Lima de Andrade, Myllena Santos Morais, Deivyd Júnio Machado e
Marilei da Silva Moreira Pires, alegando não ter comparecido naquela serventia
para fazer tal reconhecimento de firma.

Na oportunidade, informa que utiliza um modelo de etiqueta
com diversos itens de segurança, como holografia, QR CODE, microfibra e tinta
UV, desde novembro de 2014, para tentar inibir falsificações, e que após
detalhada análise, destacou que o referido ato não foi realizado naquela
serventia extrajudicial, na forma que fora apresentada.
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Na Informação n.º 612/2020, a Assessoria Correicional
sugeriu a cientificação de todos os Juízes vinculados ao Poder Judiciário deste
Estado, a fim de que estes oficiem as Serventias Extrajudiciais de suas comarcas
e distritos quanto ao expediente em análise (evento n.º 2).

No mesmo toar opinou o 2º Juiz Auxiliar desta Casa Censora,
Dr. Algomiro Carvalho Neto, ao aduzir que: “(…) este Órgão Correicional deve

 promover comunicado sobre o fato narrado no evento n.º 1, potencialmente lesivo aos

direitos de terceiros e da segurança dos atos praticados pelos registros públicos e,

 eventualmente, em ações judiciais” (evento n.º 3).

Ao teor do exposto,  considerando a relevância da matéria e
a necessidade de se conferir ampla divulgação dos informes em apreço com a
finalidade de resguardar direito de terceiros e a própria administração da justiça, 
acolho a precitada peça opinativa e determino a expedição de ofício circular a
todos os Diretores de Foro e aos Notários e Registradores do Estado de Goiás,
instruído com cópia dos documentos constantes no evento n.º 1, para dar-lhes
ciência acerca da comunicação encaminhada pelo Registro Civil das Pessoas
Naturais e Interdições e Tutelas da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO.

Em acréscimo, comuniquem-se as Corregedorias Gerais dos
demais Estados da Federação e do Distrito Federal, enviando-lhes cópia deste 

decisum, com as homenagens de estilo.

Por fim, arquive-se, observadas as cautelas e anotações de
praxe.

A reprodução deste ato serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em
Goiânia, datado e assinado digitalmente.

 

 

Des. Kisleu Dias Maciel Filho

Corregedor-Geral da Justiça
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdigoes e Tutelas e Tabelionato de Notas 

da Comarca de Aparecida de Goiania - GO
Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva 

Oficial e Tabeliao

Oficio n. 0 218/2019 Cartorio de Registro Civil e Tabelionato de Notas de 

Aparecida de Goiania-GO.

Aparecida de Goiania, 05 de dezembro de 2019.

Ao Senhor Delegado do 4° Distrito Policial, Policia Civil - CIOPS, SSP-GO- 
Aparecida de Goiania-GO.

Senhor Delegado

A par de cumprimenta-lo, serve do presente para comunicar a essa 

respeitavel autoridade policial, que em 28/11/2019 compareceu nesta serventia o 

senhor Franquimar Lima de Andrade, indagando sobre o reconhecimento de 

firma da assinatura do mesmo na qualidade de fiador, aposta no Contrato de 

Locagao do imovel descrito por: apartamento, localizado na Circular Av, 731, Apto. 

2103, Bloco I, Condominio Pedra do Mar, Residencial Eldorado, Goiania-GO, 

firmado em 27/03/2018, tendo como locador Espago Certo Imoveis Ltda-ME 

representado por Marcio Alves de Oliveira, e como locatarios Cleziu Barbosa Bispo 

e Enilson Dias Soares, e na qualidade de fiadores Franquimar Lima de Andrade, 
Myllena Santos Morais, Deivyd Junio Machado e Marilei da Silva Moreira Pires, e 

alegando nao ter comparecido nesta serventia para fazer tal reconhecimento de 

firma. Diante disso, solicitamos que o mesmo nos encaminhasse para o enderego 

eletronico do cartorio contato@cartorioliveiracom.br, o suposto Contrato de 

Locagao, para que fosse possivel verificar informagoes acerca da autenticidade do 

reconhecimento de firma do mesmo. Assim, visando instrui-lo, foram passadas as 

seguintes informagoes, a saber:

Rua 07, quadra 16-C, lote 01-06/08-14, Bairro Cardoso - Aparecida de Goiania - GO - CEP: 74934-050 
Fone/Fax: (62) 3588-0100 - www.cartorioliveira.com.br

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAgAO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdigoes e Tutelas e Tabelionato de Notas 

da Comarca de Aparecida de Goiania - GO
Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva 

Oficial e Tabeliao
m«i

A serventia utiliza um modelo de etiqueta com diversos items de seguranga, 

como holografia, QR CODE, microfibra e tinta UV para tentar inibir falsificagoes 

desde novembro de 2014.

Naquele memento, ao analisar superficialmente a documentagao acostada, 

informamos o seguinte: 1) Que as referidas etiquetas nao foram expedidas por esta 

serventia; 2) Que nas mesmas nao constam elementos de seguranga como 

holografia, e ainda, a logo do cartorio, o enderego e os carimbos estao 

dessemelhantes; 3) FRANQUIMAR LIMA DE ANRADE e CLEZIU BARBOSA 

BISPO nao possuem cartao de firma nesta serventia; 4) Que so consta um numero 

selo na etiqueta ora apresentada, sendo que o correto seria dois selos, para duas 

pessoas diferentes 4) Que ao pesquisar o numero de selo eletronico constante na 

referida etiqueta atraves do site do Portal Extrajudicial 
https://extraiudicial.tiqo.ius.br/controle de atos utilizados/verificacao view 

https://see.tiqo.ius.br/buscas constatou-se que o mesmo nao e suscetivel de 

consulta; 5) A assinatura aposta no documento em questao, nao confere com a do 

escrevente Henderson Gongalves da Cruz.

e

Isto posto, destaca-se que referido ato nao foi realizado nessa serventia, na 

forma que fora apresentada.

Acrescenta-se ainda que, a atual estrutura com investimento em seguranga 

da informagao, filmagens, novos papeis de seguranga com holografia, QR Code e 

fotografia dos usuarios que abrem cartoes de firma tern inibido os fraudadores.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelencia meus protestos de elevada 

estima e distinta consideragao.

Ana Luiz^Dutra Dias Kerreira 
Tafjelia SubslitutaX

Rua 07, quadra 16-C, lote 01-06/08-14, Bairro Cardoso - Aparecida de Goiania - GO - CEP: 74934-050 
Fone/Fax: (62) 3588-0100 - www.caVoriqjfveira.com.br

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERACAO by-CMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.
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CONTRATO DE LOCACAO

QUADRO RESUMO
PASTA n° 805CONTRATO n° 417-1

01) LOCADOR (A): MARCTO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, GESTOR DE
CONTAS, residente e domiciliado nesta capital, portador da CM. n° 
1.274623 SSP-TO, inscrito no CPF n° 279.565.118-10, nestes atos 
representados por sua bastante procuradora, ESPA(^0 CERTO 
IMOVEIS LTDA - ME., firma inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
19.379.490/0001-07 - CRECI CJ 23241, com sede na cidade de 
Goiania, Estado de Goias, na Av. Napoli, Qd Cl, Sala 31, Plaza D'oro 
Shopping, Residencial Eldorado, conforme instrumento procuratorio 
previamente outorgado, adiante denominada simplesmente 
ADMINISTRADORA.

r\>Tu

2AVrtt
LOCATARIO (A): CLEZIU BARBOSA BISPO, brasileiro, Solteiro, MESTRE DE 

OBRA, portador da C.l. n° 1.274623 SSP-TO, inscrito no CPF N° 
062.199.521-54.

02)

r
•1 LOCATARIO SOLIDARIO: ENILSON DIAS SOARES, brasileiro, 

Solteiro, COMERCIANTE, portador da C.l. n° 4270889 DGPC-GO e 
inscrito no CPF n° 727.929.731-53.

IMOVEL/OBJETO: APARTAMENTO, localizado na CIRCULAR AV, 731 Apto. 2103 
Bloco I - COND. PEDRA DO MAR, RESIDENCIAL ELDORADO, 
GOIANIA-GO, CEP 74373-2*5.

NATUREZA DA LOCACAO: Loca^ao Residencial 

DESTINACAO: RESIDENCIAL

ALUGUEL MENSAL: RS 1.200,00 (Uni Mil c Duzentos Reais).

VENCIMENTO: todo dia 28 (Vinte e Oito).

06) PRAZO: 36 (Trinta e Seis Meses).

INICIO: 28/03/2018 A

TERMING: 28/03/2021

1
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07) / REAJUSTE: CONFORME CLAUSULA TERCEIRA.

GARANTIA: FIANC^A, por meio dos fiadores abaixo qualificados:r8)

FRANQUIMAR LIMA DE ANDRADE, brasileiro, Solteiro, AUTONOMO, portador da CM n° 
017073772001-8 SSP-MA e do CPF n° 023.325.873-65, residente e domiciliado a R. 4 A, S/N, 
QD.14. LT.41 CS 1, SETOR CENTRAL. GOIANIA-GO.

MYLLENA SANTOS MORAIS, brasileira. Solteira, AUXILIAR ADMINISTRAT1VO. 
portadora da C.I n° 5573773 SSP-GO, e do CPF n° 043.057.411-80, residente e domieiliada a R. J4, 
SN. QD.24, LT.29, PARQUE DAS LA RAJ E IRAS, GOIANIA-GO.

-

^ A

DEIVYD JUNIO MACHADO, brasileiro, solteiro. GERENTE. portador da C.I n° 4109725 
DGPC-GO e do CPF n° 920.283.141-68, residente e domiciliado a R. VF 52, QD. 42 LT. 38, 
FINSOCIAL, GOIANIA-GO.

MARILEI DA SILVA MOREIRA FIRES, brasileira, GERENTE FINANCEIRO, portadora da 
C.I n° 3453044 2aVIA SSP-GO e do CPF n° 786.040.011-15, residente e domiciliado a AV. 1 de 
Maio. QD.2, Lt.8/9, S/N, Apto 208 Ed. Laguna Mar. VILA SAO LUIZ, GOIANIA-GO, casada 
com CARLOS ALBERTO FIRES, brasileiro, portador da C.I n° 4378129 2aVIA SPTC-GO e do 
CPF n° 004.779.911-06.

O LOCADOR, na qualidade de proprietario(a) do imovel objeto deste contrato, neste ato 
representado(s) legalmente pela ADMINISTRADORA, conforme instrumento procuratorio que Ihe 
outorga os presentes poderes, por esse instrumento e na melhor forma de direito, cede em locaqao o 
referido imovel ao LOCATARIO, mediante as clausulas e condiqoes a seguir descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de dura^ao da presente loca^ao e o que se encontra 
especillcado no CAMPO 6 do QUADRO RESUMO, devendo o LOCATARIO restituir o imovel 
ao termino deste periodo, independente de previo aviso ou notificaqao, no mesmo estado que 
recebeu. conforme consta no Laudo de Vistoria que integra o presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: O valor mensal do aluguel, livremente pactuado pelas partes, e aquele 
constante no CAMPO 5 do QUADRO RESUMO, acrescido do custo operacional equivalente a RS 
2.50. e devera ser pago pelo locatario ate a data do sen vencimento, sem qualquer carencia, 
diretamente nos bancos autorizados, acrescido do custo operacional, atraves de “boleto bancario”.

Li'
Paragrafo Primeiro: Caso o LOCATARIO nao receba o boleto bancario para pagamento do 
aluguel pelo correio, com antecedencia minima de 05 (cinco) dias do sen vencimento, se 
compromete e responsabiliza a retirar a “segunda via” do boleto na sede da ADMINISTRADORA, 
silo a Av. Napoli. Qd C 1, Sala 31, Plaza D’oro, Residencial Eldorado, para pagamento no banco, 
sem nenhum acrescimo ou onus adicional, desde que nao ultrapasse a data do vencimento.

Paragrafo Segundo: E expressamente proibido, sendo considerado nulo e sem qualquer efeito, 
o pagamento dos alugueis e/ou encargos por meio de depositos na conta bancaria do 
LOCADOR ou da ADMINISTRADORA, atraves de ordens de credito ou de pagamento, bem 
eorno quaisquer outros que nao seja por via de boleto bancario.

Paragrafo Terceiro: O nao pagamento dos alugueis ate a data dos seus respectivos vencimentos, 
implicara no acrescimo de multa moratoria de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (urn por
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eento) ao mes, e corre^ao monetaria pelo indice contratado.

/ / Paragrafo Quarto: Depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias do vencimento do aluguel sem 
1/ jT o seu
■Qp da ADMINISTRADORA, sem nenhum aviso previo, de modo que alem dos encargos moratorios 

previstos no paragrafo anterior, incidira tambem, sobre o montante total do debito de alugueis e 
encargos, independente da quantidade de dias de atraso, os honorarios advocaticios no percentual de 
10% (dez por cento), enquanto em cobran^a extrajudicial, e de 20% (vinte por cento), apos o 
ajuizamento de qualquer demanda, alem das custas processuais.

Paragrafo Quinto: O LOCATARIO e sens FIADORES, coobrigados e garantidores da loca^ao, 
declaram ter ciencia que o atraso no pagamento dos alugueis e encargos, ensejara o registro de sens 
nomes no SERVIQO DE PROTEQAO AO CREDITO - SPC e na Centraliza^ao de Servigos dos 
Bancos S/A - SERASA. ate ser efetuada a quita9ao da inadimplencia. Em decorrencia disto, ficam 
obrigados, durante a vigencia da loca^ao, a comunicar de forma previa e expressa, via 
correspondencia com protocolo, toda e qualquer alteraqao de sens enderegos e demais dados 
pessoais.

CLAUSULA TERCEIRA: Pica ajustado que o valor do aluguel ora contratado sera 
automaticamente reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses, independente de previo aviso ou 

r notificaqao, e sem implicar em prorrogagao ou novaqao do contrato, de acordo com a varia^o do 
IGPM (Indice Geral de Pre^os de Mercado), medido pela Funda9ao Getulio Vargas) neste 
periodo, contado a partir do primeiro dia subsequente ao mes vencido.

devido pagamento, a cobran^a sera automaticamente encaminhada ao Departamento Juridico

/

C

Paragrafo Primeiro: Em caso de extinqao ou revoga9ao deste indice, fica desde ja aven9ado, que o 
indice substitute sera, sucessivamente, e por esta ordem, o INPC (IBGE), IPC (PIPE), e IPC (FGV), 
ou na falta de todos estes, qualquer outro indice oficial que reflita a varia9ao de pre90s ocorrida no 
periodo.

Paragrafo Segundo: Se em virtude de lei superveniente, a periodicidade minima para aplicaqao do
\\$ reajuste for alterada, as partes concordam, em carater irrevogavel, que o contrato passara 

^ AUTOMATICAMENTE a adotar a menor periodicidade legal permitida, para aplica9ao do reajuste
sobre o valor do aluguel.

CLAUSULA QUARTA: O LOCATARIO declara que vistoriou e examinou previamente o imovel 
ora locado, e que o mesmo se encontra exatamente conforme discriminado no LAUDO DE 
YTSTOR1A assinado pelas partes, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, podendo, 
contudo, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) boras apos a assinatura deste laudo, examinar 
minuciosamente o imovel, e protocoiar contesta9ao escrita junto a ADMINISTRADORA, 
questionando eventuais divergencias encontradas. Depois de transcorrido este prazo, ter-se-a como 
conferido e aceito definitivamente a vistoria, se comprometendo o LOCATARIO a devolver o 
imovel exatamente nas conduces discriminadas.

Paragrafo Primeiro: Caso o LOCATARIO nao devolva o respective LAUDO DE VISTORIA 
devidamente assinado no prazo previsto, presumir-se-a tacitamente aceito, e que o imovel foi 
recebido em perfeitas condigoes, inclusive com pintura nova.

Paragrafo Segundo: Caso o LOCATARIO tome posse do imovel ora locado antes da assinatura do 
LAUDO DE VISTORIA, assumira toda a responsabilidade pelas eventuais divergencias, nao Ihe 
assistindo direito de reclamar posteriormente por nova vistoria ou questional’ eventuais 
contradi9oes, devendo, ao termino da loca9ao, devolver o imovel totalmente reformado, e com
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pinfura nova, rcspeitando a mesma tonalidade de cor, e usando materials primeira linha.

/ Para grafo Terceiro: O LOG ATARI O e responsavel pela manuten^o do imovel,
/y a executar de imediato e por sua conta. lodos os rcparos necessarios para sanar eventuais danos 
/ apresentados no imovel, provenientes do seu uso normal, inclusive com rela^ao a entupimentos e 

obstru(;oes da rede de esgoto e agua pluvial.

Paragrafo Quarto: Toda e qualquer benfeitoria a ser executada no imovel, depende de previa c 
expressa autoriza9ao do LOCADOR, quer seja benfeitoria necessaria, util ou voluptuaria, sendo que 
o LOCATARIO desde ja “RENUNCIA” expressamente o direito de reten^ao e indenizagao por 
qualquer tipo de benfeitoria que realizar, ainda que tenha recebido expressa autoriza9ao do 
LOCADOR para sua execu9ao. sendo que sera incorporada ao imovel.

Paragrafo Quinto: Caso o LOCADOR nao Concorde com as benfeitorias e/ou modifica96es 
realizadas no imovel, podera exigir do LOCATARIO e sens fiadores, a responsabilidade pela 
reposi9ao do imovel objeto desta loca9ao nas conduces exatas que Ihe foi entregue, conforme 
devidamente discriminado no Laudo de Vistoria.

e se compromete

\
Paragrafo Sexto: Apos a efetiva devolu9ao do imovel locado, caso seja constatado a existencia de 
divergencias com o Laudo de Vistoria, o LOCATARIO devera promover de imediato os rcparos 
necessarios. sem prejuizo da cobran9a de aluguel referente ao periodo da reforma, ou entao efetuar 
o pagamento do valor constante no or9amento dos eventuais reparos, apresentadp pelo LOCADOR. 
Assim nao procedendo, o LOCATARIO desde ja deixa expressamente autorizado, que a execu9ao 
destes serv^os seja determinada pela ADMINISTRADORA, com amplos e ilimitados poderes, 
devendo apos promover o devido reembolso, mediante a simples apresenta9ao das notas fiscais e/ou 

T . recibos de pagamento de mao-de-obra e materiais correspondentes, independente de col eta de 
\ pre90S c or9amentos, sob pena de execu9ao judicial.

Paragrafo Setimo: A despesa referente ao laudo de vistoria na efetiva devolu9ao do imovel locado 
sera de responsabilidade da ADMINISTRADORA, caso a mesma nao seja aprovada os demais 

}<r Laudos serao de responsabilidade do LOCATARIO.

CLAUSULA QUINTA: Fica acertado que na devolu9ao do imovel locado, o ato da entrega das 
chaves nao caracteriza a interrup9ao da iluencia do aluguel, ainda que acompanhada do Termo de 
Entrega das Chaves, e mesmo se procedido o fechamento do Acerto Final, pois a loca9ao somente 
sera dada como finda e extinta. interrompendo a cobran9a dos alugueis e encargos, apos o imovel 

V encontrar-se nas mesmas conduces descritas no Laudo de Vistoria, com a liberapao do 
departamento de manutenpao da ADMINISTRADORA, e efetiva quita9ao do Acerto Final, que 
devera ocorrer no prazo maxi mo de 05 (cinco) dias depois de concluldo, sob pena de ser 
encaminhado ao Departamento Jun'dico para cobran9a, independente de aviso previo, de forma que 
o debito final sera acrescido dos honorarios advocaticios no percentual de 10% (dez por cento), 
enquanto cm cobran9a extrajudicial, e de 20% (vinte por cento), apos o ajuizamento de qualquer 
demanda, alem das custas processuais.

Vv

Paragrafo Primeiro: A devolii9ao das chaves por intermedio de preposto ou terceiro indicado pelo 
LOCATARIO, fica o mesmo desde ja autorizado por este, a assinar o competente Termo de Entrega 
das Chaves, bem como acompanhar e assinar o Termo de Vistoria Final do imovel.

Paragrafo Segundo: Apos a devolu9ao do imovel locado, correra por conta do LOCATARIO, o 
aluguel relative ao peiiodo de execu9ao da eventual reforma necessaria no imovel. descontados os
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/ dias que asseguram o Termo de Entrega das Chaves.

CLAUSULA SEXTA: Na hipotese do LOCATARIO abandonar o imovel, fica o LOCADOR e/ou 
a ADMINISTRADORA expressamente autorizados a proceder a abertura e imissao na posse, 
independente de qualquer notifica^ao ou procedimento judicial, visando evitar depreda^ao ou 
invasao do mesmo. Neste caso. o termo de entrega de chaves sera substituido por um TERMO 
PARTICULAR DE IMISSAO DE POSSE, realizado na present de 02 (duas) testemunhas.

CLAUSULA SETIMA: No caso de devolugao do imovel pelo LOCATARIO antes de decorrido o 
prazo contratual, cste pagara ao LOCADOR multa equivalente a 03 (tres) meses o valor do aluguel 
vigente na epoca. e. sera cobrada proporcionalmente sobre os meses restantes para o termino do 
contrato de locagao. E, apos o transcurso do prazo contratual, estando o contrato vigente por tempo 
indeterminado. o LOCATARIO devera comunicar o LOCADOR da eventual desocupaepao do 
imovel. por escrito e com antecedencia minima de 30 (trinta) dias. sob pena de incorrer na 
penalidade prevista no paragrafo primeiro do artigo 6° da Lei 8.245/91, ou seja, ficara sujeito ao 
pagamento de multa equivalente ao valor de 01 (um) mes de aluguel e encargos vigentes na epoca 
da rescisao. I

/7r

Paragrafo Unico: Sendo o contrato firmado por prazo igualou superior a 30 meses, as partes 
contratantes ficarao isentas do pagamento da multa de rescisao contratual, desde que a parte 
interessada NOTIFIQUE a outra. por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias antes do vencimento da 
\2U (dccima segunda) parcela de aluguel, ou seja, nestes casos a rescisao sem multa somente 
podera ocorrer no 12° (decimo segundo) mes de loca^ao.

CLAUSULA OITAVA: Fica expressamente assegurado ao LOCADOR, o direito de vistoriar o 
imovel sempre que julgar conveniente, observado o disposto no inciso IX, do artigo 23 da Lei 
8.245/91.

*

CLAUSULA NONA: O LOCATARIO se compromete a entregar ao LOCADOR e/ou 
ADMINISTRADORA,-toda e qualquer correspondencia, intima^oes, notifica9oes, documentos de 
cobran<?a de tributes, carnes de pagamento de presta^oes, encargos condominiais, atas e 
convoca<?oes de assemblers do condominio, ainda que a dirigidas a ele proprio (artigo 23, inciso 
VII da Lei 8.245/91), sob pena de responder por eventuais perdas.e danos e lucres cessantes.

CLAUSULA DECIMA: Durante a locagao. alem do aluguel, compete tambem ao LOCATARIO o 
pagamento da taxa de condominio (exceto despesas extraordinarias - artigo 22, inciso X da Lei 
8.245/91), seguro incendio, telefone, taxas de luz, agua, esgoto e saneamento, IPTU/ITU, bem 
como todos e quaisquer outros tributes que venham a incidir sobre o imovel locado, durante a 

f vigencia da locate. TODAS ESTAS DESPESAS DEVERAO SER PAGAS DIRETAMENTE 
; NOS ORGAOS ARRECADADORES COMPETENTES, E OS COMPROVANTES DE 

QUITACAO APRESENTADOS NO ATO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL. CONFORME 
ASSEGURADO NO ARTIGO 25 DA LEI 8.245/91, OU SEMPRE QUE FOR SOLICITADO, 
SOB PENA DE JUSTIFICAR A RECUSA NO RECEBIMENTO DO ALUGUEL.

Paragrafo Primeiro: O LOCATARIO desde ja autoriza expressamente, a transferencia da 
titularidade das contas de agua e energia para seu nome, junto a CELG e SANEAGO. de modo que 
passara a figurar como titular e responsavel pelo seu pagamento ate a efetiva rescisao do contrato, 
quando a titularidade devera retornar ao LOCADOR, mediante apresenta^ao do distrato junto a 
estes orgaos.

Paragrafo Segundo: Se o imovel objeto desta loca^ao tralar-se de habita9ao em predio constituido
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,yde unidades autonomas, de um mesmo proprietario. e inexistindo condominio registrado, hca o 
y/y. LOCATARIO obrigado ao pagamento do rateio dos encargos de manuten(?ao do imovel, 

proporcional a sua area de ocupa^ao (artigo 23, paragrafos 1° e 3°, da Lei 8.245/91).

Paragrafo Terceiro: Caso o LOCADOR promova o pagamento de quaisquer destes encargos da 
locaqao. em razao do nao pagamento pelo LOCATARIO no respectivo vencimento, sera 
automaticamente devido o sen reembolso, podendo ser cobrado juntameme com o aluguel, na forma 
do artigo 25 da Lei 8.245/91, com o acrescimo da taxa de serviqo de 10% (dez por cento), multa 
moratoria de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, correqao monelaria 
(IGPM), c honorarios advocaticios de 10% (dez por cento), cm caso de cobranqa extrajudicial, ou 
de 20% (vinte por cento), se ajuizada a competente 3930 judicial.

/

Paragrafo Quarto: Quaisquer tarifas, taxas 011 demais encargos. inclusive fundo de reserva, 
quando se tratar de condominio, cuja responsabilidade pelo pagamento seja do LOCADOR, mas 
que porventura venha ser pago pelo LOCATARIO, devera ser imediatamente apresentado por este a 
ADMINISTRADORA. para ser descontado no valor do aluguel do mes subsequente, visando o seu 
ressarcimento mediante declaragao do condominio. Todavia, e peremptoriamente proibido o 
LOCATARIO acumular 0 requerimcnto de restitui9ao destes valores, pelo que 
“RENUNCIA” expressamentc 0 direito de devolu9ao de todos os valores pagos a mais de 01 
(um) ano, se nao foram apresentados tempestivamcnte a ADMINISTRADORA, e, com 
rela9ao aos valores acumulados e pagos a menos de 01 (um), o LOCADOR ressarcira 0 
LOCATARIO na mesma quantidade de meses que houverem sido quitados.

PARAGRAFO QUINTO - A despesa referente ao Laudo de Vistoria, no valor de R$ 
135,00 (Cento e trinta e cinco reals), devera ser paga juntamente com os demais 
encargos, na la (primeira) parcela do pagamento de aluguel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Em consonancia com ao artigo 22, inciso VIII, da Lei 
8.245/91, O LOCATARIO confere expressa autorizaqao a ADMINISTRADORA, para contratar 
anualmente o SEGURO INCENDIO do imovel locado, em seguradora de escolha da mesma, e 
cobrar-lhe 0 valor do PREMIO juntamente com 0 primeiro aluguel, ou no aluguel subsequente apos 

V cada renovaqao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sendo 0 LOCATARIO pessoa juridica, tambem se 
compromete a promover o recolhimento do IMPOSTO DE RENDA incidente sobre o aluguel, de 
acordo com a legislaqao vigente, sempre que o aluguel for pago com a deduqao do valor deste 
imposto, para que 0 mesmo efetue sua quitagao junto a Receita Federal, sob pena de caracterizar 
expressa infra9ao contratual. e ensejar 0 pedido de despejo.

C

Paragrafo Primeiro: Sendo 0 LOCATARIO 0 responsavel pelo recolhimento do imposto de renda, 
devera obrigatoriamente retirar mensalmente 0 boleto do aluguel junto a ADMINISTRADORA, 
que podera se recusar a lanqar o abatimento do valor deste imposto no boleto do aluguel, se nao for 
apresentado os comprovantes do efetivo recolhimento sobre as parcelas anteriores de aluguel.

Paragrafo Segundo: Se o LOCADOR vier a responder pelo recolhimento do imposto de renda, 
cujo valor houver sido abatido na parcela do aluguel. para que 0 LOCATARIO promovesse 0 seu 
recolhimento. podera lanqar no boleto seguinte do aluguel 0 valor desembolsado, ou mesmo 
promover a cobranga judicial desde valor, devidamente atualizado. e acrescido de taxa de serviqo de 
10% (dez por cento), e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Em caso de incendio ou outros danos ocasionado por
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motive de forya maior, que impe9a o uso do imovel locado, total on parcialmente, e que importc cm 
,i obra por prazo superior a 30 (trinta) dias, ou. ainda, na hipotese de desapropria^ao, o presente 

Mj eontrato ficara tambem rescindido de pleno direito. independente de notifica^ao ou interpela^ao 
judicial, polo que o LOCATARIO expressamente “RENUNCIA” o direito de reclamar qualquer 
tipo de indeniza^ao em face do LOCADOR ou da ADMINISTRADORA, reservado-lhe tao 
somente a faculdade de buscar do poder expropriante, uma eventual indenizayao por perdas e danos 
e lucres cessantes experimentados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Se fmdo o prazo da loca^ao, continuar o LOCATARIO no 
imovel locado, o eontrato prorrqgar-se-a automaticamente por prazo indeterminado, permanecendo 
inalteradas e em perfeito vigor todas as clausulas conslantes neste instrumento, inclusive a garantia 
prestada pelos FIADORES. cuja responsabilidade prevalecera ate a efetiva entrega das chaves.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Em se tratando de loca^ao de unidades residenciais ou 
comerciais, em predios regidos por condommio, o LOCATARIO se compromete a cumprir a 
Conven9ao de Condommio, e respeitar o Regimento Interne, cujas copias deverao ser requisitadas 
junto a dire<?ao do proprio condommio, nao existindo possibilidade de alegar ignorancia de sens 
termos, sendo que a nao atenqao configurara descumprimento ao presente eontrato, ensejando a sua 
rescisao, e o consequente despejo por infra^ao contratual.

u
■w

Paragrafo Unico: E vedado ao LOCATARIO, tambem em caso de locat^ao de imovel regido por 
condommio, manter no imovel qualquer tipo de animal, mesmo domestico, sem a devida 
autoriza^ao por escrito do slndico, sob pena de caracterizar infragao contratual, e ensejar pedido de 

n Y'' rescisao do eontrato e, conseqiientemente, de despejo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: O LOCAT.ARIO e responsavel por promover, exclusivamente as 
suas custas, todos os reparos e obras determinados em notifica^oes e autua^oes dos orgaos publicos, 
desde que sejam de sua competencia, bem como pagar quaisquer multas impostas por inffapoes que 
cometer, devendo tambem informar por escrito a ADMINISTRADORA.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: No ato da devolugao do imovel o locatario devera apresentar os 
comprovantes dos ultimos pagamentos das contas de agua, luz, condommio e IPTU, alem de uma 
declaragao de quita^ao do condominio, e, se for o caso, os comprovantes de recolhimento do 
imposto de renda incidente sobre o aluguel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: Nenhuma intimaqao da Saude Publica sera motivo justificavel 
para o LOCATARIO desocupar o imovel locado, ou pedir a rescisao do presente eontrato, salvo 
depois procedida a competente vistoria judicial, comprovando que o imovel oferece risco na sua 
ocupa^ao.

CLAUSULA DECIMA NONA: Se o LOCATARIO for pessoa juridica, e o imovel destinar-se ao 
uso de sens titulares, diretores, socios, gerentes, executivos ou empregados, a locado sera 
considerada como sendo NAO RESIDENCIAL (Artigo 55, da Lei 8.245/91).

CLAUSULA VIGESIMA: Em nenhuma hipotese, as tolerancias ou concessoes do LOCADOR e 
da ADMINISTRADORA para com o LOCATARIO, sobre as obriga^oes e responsabilidades 
ajustadas, constituirao direitos ou precedentes invocaveis, e nem terao condao de alterar quaisquer 
das conduces contratuais.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: 0 LOCADOR e a ADMINISTRADORA nao 
responderao, em nenhum caso, por quaisquer tipos de danos ou prejuizos eventualmente sofridos

x/V
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pclo LOCATARIO, em razao de rompimentos de canos, vazamentos de agua da chuva, infiltrates, 
goteiras no telhado. abertura de torneiras, defeitos de esgoto ou fossas, incendios, arrombamentos, 
roubos, turlos, e situa^oes oriundas de casos fortuitos ou de forca maidr.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: O LOCATARIO declara-se ciente de que ao final da 
locate nao tera direito a qualquer indenizagao relativa a fundo de comercio, luvas ou “ponto 
comerciar. independentemente do tempo transcorrido da locate, haja vista que o local envolve tao 
somente a locate do imovel, regida pela Lei 8.245/91. nao se aplicando nenhuma outra legislate.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: E expressamente vedado ao LOCATARIO, sem 
autorizato previa e por escrilo do LOCADOR. mudar a destinato da presente loca^ao, bem como 
ceder, transferir, sublocar, emprestar ou fazer qualquer gravame sobre o imovel objeto deste 
contrato, no todo ou em parte, a qualquer titulo, sob pena de configurar infra to contratual, 
ensejando a rescisao da locate e o despejo do imovel.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: Assinam tambem o presente contrato, os qualificados no 
CAMPO 8 do QUADRO RESUMO, na qualidade de FIADORES e PRINCIPA1S PAGADORES, 
solidariamente responsaveis com o LOCATARIO e entre si, para com o fiel cumprimento de todas 
as clausulas e obriga9des decorrentes deste contrato, inclusive para com os pagamentos dos alugueis 
e encargos locaticios, por todos os reajustes aplicados no decorrer da locate, pelos danos 
porventura ocasionados no imovel, pelas custas processuais e honorarios advocatlcios, mesmo apos 
o vencimento do prazo ora ajustado, se prorrogada a loca^ao automaticamente por PRAZO 
IIVDETERMINADO, independente dc previa notifica^ao ou consentimcnto espresso, de niodo 
que a FIAN^A SE ESTENDE ATE A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMOVEL 
(artigo 39 da Lei 8.245/91), renunciando expressamente as prerrogativas constantes nos artigos 
821, 827. 834, 837 e 838 do Codigo Civil Brasileiro.

■AwV

A'O

FIADORES:

_
FRANQLIMAR LIMA DE ANDRADE 
FIADOR ’

___ ___ _________
MYLLENA SANTOS MORAIS

y r j\t i

FIADOR

Sj/AA.*/ _________
JDETVYD JUNIO MACHADO
FIADOR

/// -A . yY/C'
' MARILEI DA SILVA MOREIRA PIRES 

FIADOR

CARLOsAu^f Rf 6 PIRES 

CONJUGE
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: No caso de serem os FIADORES casados, sens respectivos 
„ X^conjugcs tambem assinam o presente contrato, igualmente na qualidade fiadores da loca^ao, sendo 

que sc constatado qualquer vicio on falsitkai;ao na outorga do conjuge, ou mesmo a omissao do 
verdadeiro estado civil pelo FIADOR, persistira ao mesmo os efeitos da fian^a, respondendo pelas 
obrigayoes contratuais ate o limite da sua meayao nos bens do casal. sem prejuizo de vir a responder 
criminalmente pela conduta fraudulenta assumida.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: Os FIADORES tambem serao solidariamente responsaveis 
pelo pagamento das obrigayoes assumidas pelo LOCATARIO, em acordos judiciais ou 
extrajudiciais, para pagamento de debitos locatfcios, nao configurando nestes casos novayao do 
contrato ou da obrigayao.

A 'j CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: O LOCATARIO desde ja e por meio desta CLAUSULA 
PROCURATORIA, constitui como sens procuradores os FIADORES da locayao acima 
qualificados, que aceitam, para o fun especial de, em conjunto ou separadamente, 
independentemente da ordem de nomeayao, representa-lo em quaisquer ayoes judiciais relacionadas 
com este contrato, conferindo-lhes podcres amplos e especiais para receber citayoes, inclusive 
inicial, notificayoes e intimayoes, bem como para confessar, reconhecer a procedencia do pedido, 
transigir livremente. desistir, renunciar direito sobre o qual se funda a ayao, celebrar acordos e 
firmar compromissos, e devolver o imovel locado, no caso de abandono, ainda que seja neccssario 
retirar os moveis que guarnecem sen interior. E, de igual forma.os FIADORES outorgam 
procurayao entre si, com estes mesmos poderes. de modo que cada um e procurador dos demais, 
podendo inclusive representarem-se cm ayoes judiciais, em conjunto ou separadamente, receberem 
citayoes. inclusive inicial, notificayoes e intimaydes, transigir livremente, celebrar acordos e firmar 
compromissos.
Paragrafo Unico: De igual forma, havendo mais de uma pessoa figurando na qualidade de
LOCATARIO, declaram-se solidarios para com as obrigayoes contratuais, e outorgam
reciprocamente procurayao com os mesmos poderes no caput desta clausula.

\ CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: No caso de morte. falencia, insolvencia ou mudanya de
J endereyo dos FIADORES para fora de cidade, fica o LOCATARIO obrigado a dar substitute 

idoneo, a juizo da ADMINISTRADORA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de configurar 
infrayao. e ensejar rescisao contratual por justa causa, com pedido de despejo.
CLAUSULA VIGESIMA NONA: Fica tambem assegurado ao LOCADOR, em carater 
irrevogavel e irretratavel, o direito de contratar seguro fianya locaticia, e cobrar posteriormente o 
premio do LOCATARIO, para substituiyao da garantia ora prestada, se porventura ocorreram 
quaisquer das hipoteses previstas no artigo 40 da Lei no. 8.245/91.
CLAUSULA TRIGESIMA: Havendo mais de uma pessoa figurando na qualidade de 
LOCATARIO. declaram-se solidarios para com as obrigayoes contratuais, e outorgam
reciprocamente procurayao para se representarem em quaisquer ayoes judiciais relacionadas com 
este contrato, conferindo-lhes poderes amplos e especiais para receber citayoes, inclusive inicial, 
notificayoes e intimayoes, bem como para confessar, reconhecer a procedencia do pedido, transigir 
livremente, desistir, renunciar direito sobre o qual se funda a ayao, celebrar acordos e firmar 
compromissos, e devolver o imovel locado.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: Fica devidamente ajustado que a ADMINISTRADORA 
nao tera nenhuma responsabilidade, perante qualquer tipo de prejuizo porventura experimentado 
pelo LOCA TARIO, caso o LOCADOR promova a alienayao do imovel antes do termino do prazo 
da locayao ora ajustado.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: Fica estipulada a multa penitencial de 03 (tres) mes o 
valor do aluguel vigente, a ser pago pela parte que descumprir qualquer das clausulas pactuadas 
neste contrato, a parte inocente, ressalvadas as disposiyoes em contrario e para as quais ja se previu 
outras penalidades contratuais. /

V
ii

\

\

si
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA: A presente transagao obriga nao so as partes 
contratantes. mas tamberri sens herdeiros ou sucessores, que se comprometem a respeitar e assumir 

os termos ajustados.

E, por estarem assim justas c contratadas, de pleno e comum acordo com todas as clausulas e 
condi?6es estipuladas, tendo como norma de regencia exclusivamente a Lei Federal n° 8.245/91, as 
partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenqa das 02 
(duas) testemunhas abaixo.

v

Goiania. 27 marqo de 2018.

i ___________________
RCIO ALVES DE OLIVEIRA 

p.p. ESPACO CERTO IMOVEIS LTD A - ME

~ -v LOCADOR:
MA

CLEZIU BARBOSA BISPO 
LOCATARIO o

• rl. SnILSON DIAS SOARES
LOCATARIO SOLIDARIO

,-N

TabeJionato de Notas Goiania - Goias 
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-109&OA/ c . Ana Mana Longo - Ta!

Rsconheco por VEBDADESO ais'.f^a's) de
2KI1SOK DIAS SOARKU

/
/ vV/

IMAR LIMA DE ANDRADE^ /FRAN

TesternurJio
7FI A '

--------^ da vcVdade
THAnfARA CRISTINA D\sf

5e!o -‘61rer.:co r» 020316021 ?! 54 ] OW60446C

s / ^.///^///v (F.rvr(ifc>-N _
WrLLENA SANTOS MORALS
FIADOR r¥.&V\

"A
\

ID JUNIO MACHADO

v
■i
-i

MARILLI DA SILVA MOREIRA PIRES CARLOS 
CONJUGE

XtBERTO PIRES
FIADOR

TESTEMUNHAS:

01) 02)
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CLAUSULA COMPROMISSORIA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado. MARCIO ALVES 
DE OLIVEIRA, brasileiro. GESTOR DE CONTAS, residente e domiciliado nesta capital, 
pdrtador da C.I. n°l.274623 SSP-TO, inscrito no CPF n° 279.565.118-10, neste ato representado 
por sua bastante procuradora, ESPA(^0 CERTO IMQVEIS LTDA - ME., firma inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 19.379.490/0001-07 - CRECI CJ 23241, com sede na cidade de Goiania, 
Estado de Goias, na Av. Napoli, Qd C 1, Sala 31. Plaza D'oro Shopping, Residencial Eldorado, 
conforme instrumento procuratorio previamente outorgado, adiante denominada simplesmente 
ADMIN1STRADORA, doravante denominado(a) simplesmente LOCADOR(A) e de outro lado, 

\y-3 daqui por diante denominado de LOCATARIO(A) CLEZIU. BARBOSA BISPO, brasileiro, 
Solteiro. MESTRE DE OBRA, portador da C.I. n° 1.274623 SSP-TO, inscrito no CPF N° 
062.199.521-54 e LOCATARIO (A): SOLIDARIO (A) ENTLSON DIAS SOARES, brasileiro, 
Solteiro. COMERCIANTE, portador da C.I. n° 4270889 DGPC-GO e inscrito no CPF n° 
727.929.731-53 residentes e domiciliados na AV. CIRCULAR 731 Apto. 2103 Bloco I - COND. 
PEDRA DO MAR , RESIDENCIAL ELDORADO, GOIANIA-GO, bem como seus fiadores 
FRANQUIMAR LIMA DE ANDRADE, brasileiro, Solteiro, AUTONOMO, portador da C.I n° 
017073772001-8 SSP-MA e do CPF n° 023.325.873-65, residente e domiciliado a R. 4 A, S/N, 
QD. 14. LT.41 CS 1, SETOR CENTRAL, GOIANIA-GO, e MYLLENA SANTOS MORAIS, 
brasileira, Solteira. AUXILIAR ADMINISTRATIVO, portadofa da C.I n° 5573773 SSP-GO, e do 
CPF n° 043.057.411-80, residente e domiciliada a R. .14, SN, QD.24, LT.29, PARQUE DAS 
LARAJEIRAS, GOIANIA-GO, e DEIVYD JUNIO MACHADO, brasileiro, solteiro, GERENTE, 
portador da C.I n° 4109725 DGPC-GO e do CPF n° 920.283.141-68, residente e domiciliado a R. 
VF 52, QD. 42 LT. 38, FINSOCIAL, GOIANIA-GO, e MARILEI DA SILVA MOREIRA 
FIRES, brasileira, GERENTE FINANCEIRO. portadora da C.I n° 3453044 2aVIA SSP-GO e do 
CPF n° 786.040.011-15, residente e domiciliado a AV. 1 de Maio, QD.2, Lt.8/9, S/N, Apto 208 Ed. 
Laguna Mar. VILA SAO LUIZ, GOIANIA-GO, casada com CARLOS ALBERTO FIRES, 

\ \ brasileiro, portador da C.I n° 4378129 2aVIA SPTC-GO e do CPF n° 004.779.911-06, tendo em 
J vista o contrato de locaqao n° 417-1 firmado em 28/03/2018, referente ao imovel AV. CIRCULAR 

731 Apto. 2103 Bloco I - Cnd. PEDRA DO MAR, RESIDENCIAL ELDORADO, GOIANIA-GO, 
CEP 74373245, a partes, de comum acordo, resolvem estipular para o referido contrato, a presente

^ clausula compromissoria. nos moldes seguintes:
I'vN I

Todas as questoes, litigios ou controversias originario do instrumento particular n° 417-1, 
referente ao imovel (APARTAMENTO) sito na AV. CIRCULAR 731 Apto. 2103 Bloco I - Cnd. 
PEDRA DO MAR, RESIDENCIAL ELDORADO, GOIANIA-GO, CEP 74373-245, serao 
defmitivamente resolvidas e ou decididas por arbitragem. A arbitragem sera processada e 
administrada pela SEGUNDA CORTE DE CONCILIAQAO E ARBITRAGEM DE GOIANIA - 
GO.. (2a CCA-GO.), com sede nesta Capital de Goiania - GO., eleita pelas paries e indicada nesta 
clausula, cujo Estatuto e Regimento interne, registrado no Cartorio de Titulos e Documentos, as 
partes adotam e declarant conhecer, concordar e integrar este instrumento. Qualquer das Qualquer 
das partes que desejar instaurar o procedimento arbitral, manifestara sua intense a 2a CCA-GO, 
indicando a materia que sera objeto da arbitragem, o sen valor, o nome e qualificaqao completa da 
parte contraria, e anexando copia do contrato/convenfao. A controversia sera dirimida por arbitro 
preferencialmente unico, dentre a lista dos nomeados pela 2a CCA-GO. A arbitragem processar-se-a 
na sede da 2a CCA-GO e o arbitro decidira com base nas regras do direito brasileiro. O Termo de 
Compromisso Arbitral contera o arbitro que julgara a controversia, o valor e a data do pagamento 
dos honorarios arbitrais, a data da publica^ao da sentenqa arbitral. Havendo desentendimento 
quanto a constitu^ao do compromisso arbitral o mesmo sera resolvido pelo Conciliador-arbitro da

v:

i
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, 2:' CCA-GO e nos moldes preconizados na Lei n.° 9.307, de 23 de setembro de 1996. Pica 
Pinalmente acertado que o idioma oficial da arbitragem sera o portugues.

Per se acharem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor. 
perante 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que possa produzir efeitos na orbita do direito.

Goiania, 27 mar^o de 2018.

k \ { '__________
MARCia ALVES DE OLIVEIRA

p.p. ESPA^O CERTO IMOVE1S LTDA - ME

OCADOR:
■

\
> Tabelionato de Neiwv ‘Ihaijuani daSih >

BARBOSA. BISPOCLEZrui
____  LOCATARIO
Sk N

Tabelionato de Notas Goiania - Goyas' 
Fone: (62) 3278-1338 / 3278->e96 ; j

- Ana Maria Longo - Ta^iaq
p-iconlssco ?or ViPX'Al'-'ER'l ifSif:n»d(s'. &

ISWILSOM dias some:;...............................

f^SILSON DIAS SOARES
LOCATARIO solidario

V
pessoiis) 'ievidsirioriti iJualiftoadaf- : or 
present*, dt, out dou it Or.iar.u, 2? is Mar-;r> is If' 

Err. Tssienrjrho

231 ->•
__ da

TKAVMARA'^PJrm.'Am Ksic. Eletcnicj n° 0103:802 is i ;4,
... V;:"“‘p :

NQUIMAR LIMA DE ANDRADE
oV J EJAboR
S'

c-;/
020115101017Q30230QB873^VA>; onsuliecmhttp/texiraitidcial feojus.br/selo

u. ry£{i.ItVa
MYLLENA SANTOS MORAIS *

Reconhego a assinatur^1 
MORAIS e DEIVYD JUW 
feita em minha presenga.^. 
Goiania. 28 de margo de 20^8 

Em Test0

P> Midicada de MYLLENA SANTOS 
GK.MACHADO

u fri. *807663 *0032FIADOR

Juliana Caixeta GondaL
VG- .

t /(■ i-fc-, .A// V/?%/<___
EIVYD LL^IO MACHADO

FIADOR'‘•v. r

MAR1LEI DA SILVA MOREIRA FIRES CARLQS'A
CONJUGE

RTO FIRES
FIADOR

TESTEMUNHAS:

01) 02)
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T 2n CCA-GO c nos moldes preconizados na Lei n.° 9.307, de 23 de setembro de 1996. idea 
finalmente acertado que o idioma oficial da arbitragem sera o portugues.

For se acharem justas e contratadas, tirmam o presente instrumento em dims vias de igual teor, 
peranle 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que possa produzir efeitos na orbita do direito.

Goiania, 27 manpo de 2018.

MARCK) ALVES DE OLIVEIRA 
p.p. ESPACO CERTO IMOVEIS LTDA - ME

AO

LOCADOR: c_

V

*'.itiivlijjjb- Vav-'jft
CLEZrtJ BARBOSA BISPO
LOCATARIO

Tabelionato de Notas Goiania - Goias\ 
Fone: (62) 3278-1338 / 3278^*09% , /

Ana Maria Longo - TaM* 
P.e'contwco par VERTADEHtC nsittnafs, de

iHILSOH DIAS soake:;...................

I
'

»Q -ia “■eidade 
THA iTKARA tTklSTH .TA Da'SC.

'i «sso«5'. dewidamonte i iemificadai's; e fcrh.V-r 
pre»env-a, i- cue doo « Ooiar.u, 2i Je Mar;e -ie 

Er-. Teitemunho

.Wafcsta.s

ILSON DIAS SOARES r—
L- VTARFO SOLIDARIO

Sek Eietonico n* C203:802! S1 J-s; 094604456 
r: "Mirifudicu: t.igo.i'asbr/jelo"

"A

NQUlfvlAR LIMA DE ANDRADE-/ x
JIADOR CLOTILOE SOUZA FRAUSINO PEREIRA1 Tabelia

Rua JoSo de Abreu, 157 • Selor Oeste • Goiania - GO - Fone (062) 3215-6> J
/ o

0201151010170302300687 ____________

Reconhego a assinatur^fVidicada de MYLLENA SANTOS 
MORAIS e DEIVYD JUf^CKMACHADO 
feita em minha presenga\b\u fe. ”807663 *
Goiania. 28 de margo de 2(

Em Test0

onsulte em hKp .Vextraiudical.too n^

a. >y
MYLLENA SANTOS MORAIS
FIADOR

'Ilf

Juliana Caixeta GomV
/1U, isfe,^Z/'n/Z -i/\.v; /

IVYD ILTNIO MACHADO
FIADOR
-4

f . •1Wfiih/ffi- ,C kj
DA SILV'A moreirA

V

MARILEI
FIADOR

FIRES CARLQSA
CONJUGE

RTO FIRES

TESTEMUNHAS:

01) 02)
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CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA' Tabelia
Rua Jo2o de Anreu, 157 - Selor Oesle - Goiania - GO - Fone: (062) 3215-8998

020 1510101703023006874- Conl^lte em hitDi/exlraudiciaUioo.ius.bf/selo_

Reconhego a assinatura inoicada de MYLLEf^A SANTOS 
MORAIS e DEIVYD JUNIO WACHADO

fe. *807663'0032.feita em minha presenpa. Do 
Goiania. 28 de marpo de 2018 

Em Test°_ 
Juliana Caixeta G

\l°;45:

onpdlv

\
\

Oficial de Registro Civil das Pes: 
de Inlerdifoes e Tutelas e Tabeli 

de Apareoda deBaiUOM Olivofta
^■CARTORIO

OLIVEIRA
ComarcaFt Odrlyo

da
oficial a 3

00461702241437094607544 consutte:http://extraj
Reconheijo VERDADEIRA a assinatura de
e FRANQUIMAR
identificada e
de Goiania-^oias
Verdade /

r»2.»

L,

CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA! Tabelia
Rua Joao de Abieu. 157 - Setor Oeste • Go-ama • GO - Fane. iOS2) 3215-8998

02011510101703023006248- H.onsuiie em IUtp.v7emi3iudicial.iigo.jus.br/selo

Reconhepo a assinalura\.indicada de MARILEY DA SILVA 
MOREIRA PIRES e CARGOS ALBERTO FIRES 
feita em minha presenpa. upu fe^
Goiania. 27 de marpo de 20 ha - 14;31:

Em Test"___
JuJana Caixeta Gonpa
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Sistema Extrajudicial Eletronico A

Verificar Selo
t3(/>

00461702241437094607544 Buscar
J

O codigo do selo digitado invalido!

O CODIGO DO SELO DIGITADO NAO FOI ENCONTRADO!

PROCURE O CARTORIO QUE EMITIU O SELO.

PIQUE ATENTO!

A CONSULTA DO SELO ELETRONICO E DIREITO DO USUARIO, ALEM DA GARANTIA DE AUTENTICIDADE
DOS DOCUMENTOS.

SEMPRE CONFRONTE AS INFORMAQOES DA CONSULTA COM OS DADOS DO DOCUMENTO FISICO.
A DISCORDANCIA DE INFORMAQOES RODE REPRESENTAR TENTATIVA DE FALSIFICAQAO DO

DOCUMENTO.

%>

-J- i------------------- = -j - -j —:- -i - "r.i. ___ -i - r—---------- 1 - - r-'--------- 1 -J —or\ * r\ ^
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 80920194326704

Nome original: OF 219-19.pdf

Data: 09/12/2019 09:15:07

Remetente: 

Hosana Pereira da Silva Mendes

Diretoria do Foro - Aparecida de Goiânia

TJGO

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 80920194317476

Nome original: OF 219-19.pdf

Data: 05/12/2019 11:07:00

Remetente: 

Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva 

Aparecida de Goiânia - Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Aparecida de Goiânia

TJGO

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Ofício nº 219 2019
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jCiteOficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdigoes e Tutelas e Tabelionato de Notas 

da Comarca de Aparecida de Goiania - GO 
Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva 

Oficial e Tabeliao

iSk
o

Oficio n. 0 219/2019.

Aparecida de Goiania, 05 de dezembro de 2019.

Ao Senhor Delegado do 4° Distrito Policial de Aparecida de Goiania-GO.

Senhor Delegado

A par de cumprimenta-lo, serve do presente para comunicar a esta 

respeitavel autoridade policial, que em 04/12/2019, compareceu nesta serventia 

uma usuaria que se identificou como Valdeci Luiza Messias Rosa 

apresentou o DUT-Documento Unico de Transferencia, do veiculo FIAT/STILO, 

placa NFJ-8842, solicitando que fosse reconhecido sua firma na qualidade de 

compradora , cuja copia do documento segue anexo ao presente.

a qual

Ocorre que ao recepcionar o documento em eplgrafe, o serventuario 

responsavel pelo o atendimento teve duvida quanto autenticidade do 

reconhecimento da firma do vendedor anexado ao documento, que se apresentava 

como se estivesse sido realizado no 8° Tabelionato de Notas da Comarca de 

Goiania-GO, motivo pelo o qual nao prosseguimos em atender a solicitagao da 

usuaria.

Assim, visando inibir a repercussao do documento suspeito e almejando
auxiliar essa autoridade policial na apuragao desse suposto ilicito penal, e

analisando superficialmente a documentagao acostada podemos afirmar que o

numero de selo eletronico constante na etiqueta corresponde ao selo de

autenticagao e nao ao de reconhecimento de firma como foi apresentado;
%/ xO. cw

Rua 07, quadra 16-C, lote 01-06/08-14, Bairro Cardoso - Aparecida de Goiania - GO - CEP: 74934-050 
Fone/Fax: (62) 3588-0100 - www.cartorioliveira.com.br

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAgAO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdigoes e Tutelas e Tabelionato de Notas 

da Comarca de Aparecida de Goiania - GO 
Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva 

Oficial e Tabeliao

Por fim, informo que sera encaminhado uma copia do presente a Diretoria 

do Foro, apenas para dar conhecimento do presente procedimento.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelencia meus protestos de elevada 

estima e distinta consideragao.

Ana Luiza Dutra Dias Fer 
Tabelia Sbbstituta

ein

Rua 07, quadra 16-C, lote 01-06/08-14, Bairro Cardoso - Aparecida de Goiania - GO - CEP: 74934-050 
Fone/Fax: (62) 3588-0100 - www.cartorioliveira.com.br

VALID0 EM TODO TERRITORIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERACAO 0U EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.
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AUTORIZACAO PARA TRANSFERENC1A DE PROPRIEDADE DE VEICULO ATPV

, VALOR R$ .
yfilolor'i . , rnafy/r*??

NOME DO COMPRADOR:'.

VV i

• '' ■' , f\"

= > *CPF/CNPJ: & •.‘vJL, / V,

/

> mm I-4/

4 • .■ ill ^ j|l
A

O- >■

miiDom
s' I = /£

r//'-

■i. 4a
i.

LOCAL 't
IJ7 \ -r-/ m

him,

•=■

'XrIO (VENDEDOR)
a) O vendedor lem a obrigagao legal de comunicar a venda do vefculo ao D;

30 dias, sob pena de ter que se responsabillzar solidariamente pelas pi 
reincid§ncias at6 a data da comunicacao (lei Federal n9 9.503 - Art.
Brasilelro-CTB). V

b) 0 adqulrente ter& prazo m&ximo de 30(trinta) dias, contados da data(d3»j^91?88'para providenciar a ■ 
transter§ncia do velculo para o seu nome, sob pena de incorrer em iqjf^Sggp^frSnsito (Art. 233 do CTB). •

c) E obrigatdrlq o reconheclmento de tirmas do adquirente
por AUTENtIciDADE, An r A A - . ..n .

SMilgA 'JjA llU/A Vi'/XsX
ASSINATUR^OO COMPRADOR

IRA DO PRO! ■

Mu*.. VJ*A*,*| ■■■■■ si..*,-.
''‘'/'Jr/,

fMMi:
;Vi

iximo de;no i —rt&izmi&L..,,..'aazmsm.ymm^h
iffufi filMtmt'u? mmunfr.

e do van xclusivamente na modalidade

DEACORDO:

"flj £173-.li CARTORIO LUCAS FERNANDES
*8°TABKLIONATO DP NOTAS DP GOIAmI.V

& m3

I5S Cartorlo Lucas Fernandes - 8° Tabelionato de Notas 
Consulte o selo em http://extrajudiclal.tjgo.jus.br/selo

0092-79974
W Reconhego por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de MAIC0N FREITAS DE 
IgJ MEND0NQA, pessoa por mim devidamente identificada e por haver sido 
|E| aposta em minha presenga do que dou ft. Goi&nla, 29/11/2019.

Em Test0 A__ ,-da verdade.

iD 01701911210320609492462

SS

m larrane Lucilia, 
AltamlfFi

reveril) Ta;
fcEscraCento3 les

ss
*.
C

-I //

Il
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