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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
      

  Certifico, a requerimento de parte interessada, que revendo o Livro nº 2 de 

Registro Geral desta Serventia, verifiquei a existência de um imóvel registrado sob matrícula 

nº 1585, cujo inteiro teor é o seguinte. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matrícula n° 1585 - Protocolo n° 1-A, fls. 89, n° de Ordem- 2.680. Data: 03 de julho de 

1981. IMÓVEL: Um terreno localizado na Av. Alexandre Costa, nesta cidade, medindo 

de frente 10,30 metros, confrontando com Avenida acima citada; lateral direita em linha reta 

medindo 95,00 metros, com deflexão de 37,70 metros, seguindo linha reta com 49,00 metros, 

limitando com terreno da Empresa de Desenvolvimento Santa Inês Ltda; lateral esquerda 

medindo 144,90 metros, limitando com terreno da referida Empresa; fundo medindo 48,00 

metros, limitando com terreno da Empresa; perfazendo a área total de 3.343,70m² (três mil, 

trezentos e quarenta e três metros e setenta centímetros quadrados); que o terreno 

acima descrito e caracterizado é de propriedade dos outorgantes vendedores, havidas por 

incorporação das terras de Lucas Alvarenga Freire Filho e sua mulher Amália Rabelo Freire; 

Proprietária: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO SANTA INÊS LTDA; firma comercial 

em administração de imóveis, estabelecida nesta cidade, à Av. Alexandre Costa, n° 869, 

inscrita no CGC-MF sob o n° 05.498.225/0001-33, neste ato representada por seu bastante 

procurador, Sr. Luis Almeida Sampaio, brasileiro, casado, empresário, residente nesta 

cidade, CPF n° 039.013.193-87, nos termos da procuração pública, lavrada no Livro n° 05, 

fls. 14 do Cartório do 2° Ofício desta Comarca, e arquivada neste Cartório; Registro Anterior: 

Mat. n° 193, R-02, fls. 237, Livro 2-A (Registro Geral) deste Cartório. Está conforme. Eu, (as), 

Elza Maria Nitão de Brito, Escrevente Juramentada, a escrevi, subscrevi, dato e assino. 

Santa Inês, 03 de julho de 1981. (as), Elza Maria Nitão de Brito - Escrevente Juramentada.- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R-01-1585. Transmitente: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO SANTA INÊS LTDA; firma 

comercial em administração de imóveis, estabelecida nesta cidade, à Av. Alexandre Costa, 

n° 869, inscrita no CGC-MF sob o n° 05.498.225/0001-33, neste ato representada por seu 

bastante procurador, Sr. Luis Almeida Sampaio, brasileiro, casado, empresário, residente 

nesta cidade, CPF n° 039.013.193-87, nos termos da procuração pública, lavrada no Livro 

n° 05, fls. 14 do Cartório do 2° Ofício desta Comarca, e arquivada neste Cartório; 

Adquirente: JOSUÉ DINIZ ALVES, brasileiro, casado, pecuarista, domiciliado e residente 

nesta cidade, à Rua do Milho, 122, titular do CIC n° 008.330.023-68; Título de Transmissão: 

Compra e Venda; Forma do Título: Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Livro 

de Notas n° 09, fls. 158, em data de 03.09.80, neste Cartório; Valor do Contrato: Cr$ 

30.000,00 (trinta mil cruzeiros); Condições: A vista. Está conforme. Eu, (as), Elza Maria Nitão 
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de Brito, Escrevente Juramentada, a escrevi, subscrevi, dato e assino. Santa Inês, 03 de 

julho de 1981. (as), Elza Maria Nitão de Brito - Escrevente Juramentada.-------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo n° 1-A, fls. 89, n° de Ordem- 2.681.----------------------------------------------------------- 

R-02-1585. Transmitentes: JOSUÉ DINIZ ALVES, pecuarista, e sua mulher RITA COSTA 

ALVES, funcionária pública Estadual, brasileiros, casados sob comunhão de bens, 

residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua do Milho, 122, titular do CIC n° 008.330.023-

68; Adquirente: JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES, firma individual, com sede nesta 

cidade, inscrita no CGC-MF sob o n° 06.675.011/0001-58, neste ato representada por seu 

titular, Sr. José de Ribamar Costa Alves, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado 

na Rua do Milho, 122, titular do CIC n° 054.646.173-53; Título de Transmissão: Compra e 

Venda. Forma do Título: Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Livro de Notas n° 

10, fls. 189, em 03 de Julho do corrente ano, deste Cartório; Valor do Contrato: Cr$ 30.000,00 

(trinta mil cruzeiros); Condições: A vista. Está conforme. Eu, (as), Elza Maria Nitão de Brito, 

Escrevente Juramentada, a escrevi, subscrevi, dato e assino. Santa Inês, 03 de julho de 

1981. (as), Elza Maria Nitão de Brito - Escrevente Juramentada.------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo n° 1-B, fls. 03v°, n° de Ordem- 4.046.-------------------------------------------------------- 

R-03-1585. Transmitente: JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES, firma industrial, com sede 

nesta cidade, inscrita no CGC-MF sob o n° 06.675.011/0001-58, neste ato representada por 

seu titular, José de Ribamar Costa Alves, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado 

nesta cidade, titular do CIC n° 054.646.173-54. Adquirente: ALVES, ALVES LTDA; hospital, 

casa de saúde e serviços pessoais estabelecida na Av. Alexandre Costa, n° 841, nesta 

cidade, portadora do CGC-MF sob o n° 07.007.677/0001-09, representada neste ato pelos 

sócios, José de Ribamar Costa Alves, brasileiro, casado, médico, portador do CPF n° 

054.646.173-53, e, Josué Diniz Alves, brasileiro, casado, pecuarista, portador do CPF n° 

008.330.023-68, ambos residentes e domiciliados nesta cidade; Título de Transmissão: 

Compra e Venda. Forma do Título: Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Livro 

de Notas n° 15, fls. 148 em 17.05.83 deste Cartório; Valor do Contrato: Cr$ 50.000,00 

(cinquenta mil cruzeiros). Condições: A vista. Está conforme. Eu, (as), Josefa Carvalho 

Pereira, Escrevente Juramentada, a escrevi, subscrevi, dato e assino. Santa Inês, 08 de 

junho de 1983. (as), Josefa Carvalho Pereira - Escrevente Juramentada.-------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo n° 1-B, fls. 03v°, n° de Ordem- 4.046.-------------------------------------------------------- 

AV-01-1585. Procede-se a esta averbação nos termos do Requerimento endereçado a este 

Cartório, para constar a construção de propriedade da adquirente qualificada no R-03, 

constante de: Um prédio destinado a casa de saúde, n° 841, denomina do "Hospital 

Santa Rita", construído de alvenaria, estrutura em concreto, teto em madeira de lei, coberto 

de telhas cerâmica, com as seguintes dependências: sala de espera com dois banheiros 
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sociais, sala de emergência, 3 (três) consultórios contendo banheiros com instalações 

sanitárias e hidráulicas, paredes azulejadas, sala para secretaria, sala de raios-X, sala para 

repouso médico, sala de parto, sala de pré-parto, sala para 1° exame de recem-nascido, 

posto de enfermagem, laboratorio, sala de cirurgia, de empregada, expurgo, lavabo, vestiário 

e banheiro com instalação sanitária e hidráulica, paredes azulejadas, sala de recuperação, 

3 (três) enfermarias contendo banheiros sociais, 3 (três) apartamentos com banheiros 

sociais, sala de espera externa, farmácia, copa, cozinha, almoxarifado, despensa, banheiro 

com instalação sanitária e paredes azulejadas, 2 (dois) vestiários, lavanderia, casa de força 

e área livre, pisos em paviflex e cimento, no valor de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de 

cruzeiros). O referido é verdade e dou fé. Santa Inês, 08 de junho de 1983. (as), Josefa 

Carvalho Pereira - Escrevente Juramentada.--------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo 1-B, fls. 39v°, n° de Ordem- 6.588.------------------------------------------------------------ 

AV-02-1585. Certifico que, o imóvel objeto da presente matrícula, encontra-se hipotecado 

ao BANCO DO BRASIL S/A - Agência desta cidade, foi dado em garantia por seu 

proprietário em primeira e especial hipoteca, na Cédula de Crédito Comercial n° 87/00354-

6, no valor de Cz$ 1.316.000,00 (hum milhão, trezentos e dezesseis cruzados), emitida em 

25 de junho de 1987, com vencimento para 25 de setembro de 1987. Foi apresentada a CND 

- Certidão Negativa de Debito n° 156736, datada de 26.06.87, expedida pelo IAPAS - Agência 

de Bacabal-MA, estando também esta cédula registrada no Livro 3-A, fls. 272, n° de Ordem 

1.988. O referido é verdade e dou fé. Assinando por impedimento ocasional da Titular. Santa 

Inês, 26 de junho de 1987. (as), Luciene Campos Santos - Escrivã. Escr.-------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-03-1585. Certifico que, a hipoteca a que se refere ao AV-02, foi liquidada, conforme 

memorandum expedido pelo Banco credor. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês, 19 de 

outubro de 1989. (as), Josué Diniz Alves - Escr. Substituto.-------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo n° 1-B, fls. 42, n° de Ordem- 6.745.----------------------------------------------------------- 

AV-04-1585. Certifico que, o imóvel objeto da presente matrícula, encontra-se hipotecado 

ao BANCO DO BRASIL S.A., Agência desta cidade, foi dado em garantia por seu 

proprietário JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES, em hipoteca cedular de primeiro grau, 

na Cédula de Crédito Comercial n° 87/00486-0, emitida em 13 de abril de 1988 com 

vencimento para 13 de abril de 1988, no valor de Cz$ 1.765.554,00 (hum milhão, setecentos 

e sessenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e quatro cruzados). Foi apresentada a CND 

- Certidão Negativa de débito n° 156736, datada de 26/06/87, pelo iapas - agência de 

Bacabal-Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês, 19 de outubro de 1987. (as), 

Josué Diniz Alves - Escrevente Substituto.------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AV-05-1585. Procede-se a esta averbação, nos termos da Escritura Pública de Confissão 

de Dívida com Garantia Hipotecária, lavrada no Livro Auxiliar de Notas n° 10, fls. 124 a 

128v°, datada de 16 de maio de 1988, a qual é do teor seguinte: Saibam quantos este público 

instrumento de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, virem 

que aos dezesseis (16) dias do mês de maio do ano de mil novecentos oitenta e oito (1988), 

nesta cidade de Santa Inês, sede da Comarca de igual nome do Estado do Maranhão, neste 

Cartório compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, como 

Credor, o BANCO DO BRASIL sociedade anônima, com sede na Capital Federal, inscrito 

no Cadastro Geral de Contribuintes sob o n° 00.000.000/0613-01, adiante denominado 

simplesmente Banco ou Credor, representado pelos Administradores de sua agência em 

Santa Inês (MA), Srs. Francisco Alves de Oliveira e  Antonio Roberto da Silva; de outro lado, 

como Devedor, assim adiante designado, ALVES, ALVES LTDA; sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada CGC n° 07.007.677/0001-09, sediada nesta cidade; e ainda como 

Fiadores, assim adiante designados, JOSUÉ DINIZ ALVES, brasileiro, casado, serventuário 

da justiça, CPF n° 008.330.023-68, e sua esposa, RITA COSTA ALVES, brasileira, escrivã, 

de Cartório, CPF n° 019.848.293-00 e JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES, brasileira, 

casado, médico, CPF n° 054.646.173-53 e sua esposa MARILENA MARINA LIMA ALVES, 

brasileira, do lar, CPF n° 054.646.173-53, residentes e domiciliados nesta cidade; os 

presentes meus conhecidos e das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, de cuja 

identidade e capacidade jurídica dou fé. Então, perante as testemunhas, pelos 

comparecentes, falando cada um por sua vez, me foi dito e sucessivamente que seu intuito 

de novação, tem justo e acordo a presente confissão de dívida com estipulação de garantias 

e forma de pagamento, nos termos dos seguintes cláusulas: Primeira: ALVES, ALVES 

LTDA; ressalvadas quaisquer outras obrigações aqui não incluídos, são e se confessam 

devedores ao Banco da importância de Cz$ 5.490.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e 

noventa mil cruzados), referente as dívidas liquidas e outras adiante declaradas, a saber: 

Cz$ 5.490.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e noventa mil cruzados) de principal e 

acessórios contados até esta data, proveniente da Cédula de Crédito Comercial n° 87/00486-

0, garantido por Hipoteca Cedular de 1° Grau, regido, por Escritura Pública de Compra e 

Venda, lavrada no Livro de Notas n° 15, fls. 148, em 17.05.83, no CRI de Santa Inês-(MA). 

Segunda: A dívida ora confessada, no valor total de Cz$ 5.490.000,00 (cinco milhões, 

quatrocentos e noventa mil cruzados), será registrada em uma só conta, merante gráfica, e 

apenas tão - somente para facilitar o cálculo e possibilitar o esquema de liquidações adiante 

estabelecido, sem nenhuma novação. Terceira: Sobre os encargos financeiros na conta 

vinculada à presente escritura, sofrerão reajuste monetário com base na variação do 

indexada a que estiver associado a taxa média de captação de depósitos e prazo fixo, 

divulgado diariamente pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento e 

Desenvolvimento (ANBID). Sobre a média mensal dos saldos devedores diários corrigidos 

incidirão juros à taxa unificada obtida através da fórmula a seguir: I= (1 + a/100) x (1+ S/100) 
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- 1 x 100, onde I: taxa mensal unificada, na forma percentual, com 03 (três) casas decimais; 

a: taxa de 0,846% (oitocentos e quarenta e seis milisimos) ao mês, vigente nos primeiros 60 

(sessenta) dias desta operação. A partir do término desse período e a cada novo período de 

60 (sessenta) dias de vigência desta operação; "a" será igual à taxa mensal (mês de 30 dias) 

equivalentes a maior taxa média anual de captação de depósitos a prazo fixo, divulgada pela 

ANBID, - em um dos sete dias úteis imediatamente anterior ao término de cada período de 

60 (sessenta) dias (S) (sobretaxa) de 2% (Dois por cento), ao mês. Se, por qualquer motivo, 

a ANBID deixar de divulgar a preceitada taxa de captação, passará a incidir, em substituição 

ao indexador e aos juros mencionados, rajuste monetário com base na variação plena das 

Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) do mês de atualização em relação à do mês anterior 

ou a maior taxa de juros praticado pelo Banco em suas operações de conta própria. O 

reajuste monetário e os juros ora pactuados, calculados pelo método hamburguês com base 

no mês de 30 (trinta) dias serão debitados no último dia de cada mês e capitalizados para 

pagamento junto ao principal, nas mesmas condições deste. Quarta: Inadimplemento- Na 

falta de pagamento de qualquer prestação de principal ou acessórios, nos seus vencimentos 

e enquanto não regularizada a obrigação, sobre o valor da obrigação em atraso, ou sobre o 

saldo devedor do empréstimo, no caso de vencimento final - ou se o Financiado, a seu 

critério, considerar a dívida vencida por autorização com base em disposições legais ou 

convencionais - incidirá, em substituição à sobretaxa antes referida, à que estiver em vigor 

por força de renegociação, a sobretaxa de 2,40 (Dois inteiros e Quatro Décimos por cento), 

sem prejuizo da incidência da taxa moratória de 1% (um por cento) ao ano e dos reajustes 

dos saldos devedores pactuados, permanecendo inalterado o critério e a época de cálculo, 

débito e exigibilidade dos encargos financeiros originais. Quinta: Os juros, as despesas, os 

prêmios de seguro e quaisquer acessórios decorrentes deste contrato, à media que se 

torcrem exigíveis, serão debitadas, sob aviso, na conta aberta por força deste instrumento, 

considerando-se as respectivas importâncias, para todos os efeitos, como fornecimento 

feitos em dinheiro aos Devedores, ressalvando a estes reclamar contra qualquer erro ou 

engano dentro de 15 dias da comunicação que o Banco lhe fizer. Sexta: Forma de 

Pagamento- O total devido será pago no prazo de 14 (quatorze) meses, admitindo-se 2 

(dois) de carência, sendo 12 prestaçõesmensais e sucessivas no valor de Cz$ 457.500,00 

(quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos cruzados), vencendo-se a primeira em 

31.08.88 e a última em 12.07.89. A imputação dos pagamentos demais coobrigados e o que 

deles receber será abatido das prestações aqui estabelecidos, a começar das de vencimento 

mais afastado, da última para a primeira - Fica estabelecido que esta faculdade será usada 

a exclusivo critério do Banco e que continuarão mantidas em seus valores e vencimentos as 

prestações não atingidas pelo abatimento. Qualquer recebimento daquelas prestações ou 

demais cláusulas e condições deste instrumento, nem importará novação ou modificação do 

ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora. Sétima: Garantias- 

Permanece em vigor, ficando prorrogada, a hipoteca anteriormente constituída em favor do 
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Banco, continuando garantir, na soma da dívida confessada, uma parcela de valor 

correspondente ao das obrigações a que acha vinculada, de acordo com a cláusula Primeira, 

hipoteca essa a seguir redescrita com suas características atuais, a saber: Matrículas: n° 

1.585. CRI da Comarca de Santa Inês (MA.). Localização: Av. Alexandre Costa, 841 - 

Santa Inês (MA). Área, Confrontações e Confrontantes: 3.343,70m² (três mil, trezentos 

quarenta e três metros e setenta centímetros quadrados). De área tolal, sendo: frente 

medindo 10,30m, confrontando com a avenida acima citada; lateral direita em linha reta 

medindo 95,00m, com deflexão de 37,70m, seguindo em linha reta medindo 49,00m, 

limitando com terreno da Empresa de Desenvolvimento de Santa Inês Ltda; lateral esquerda 

medindo 144,90m, limitando com terreno da referida Empresa; fundo medindo 48,00m, 

limitando com terreno da Empresa; Forma do Título e sua Procedência: Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada no Livro de Notas n° 15, fls. 148, em 17.05.83, CRI de Santa Inês 

(MA.) Benfeitorias: Um prédio destinado a casa de saúde denominado Hospital Santa 

Rita, construído de alvenaria, estrutura em concreto, leto em madeira de lei, coberto de 

telhas cerâmica, com as seguintes dependências: sala de espera com dois banheiros sociais, 

sala de emergência, 03 (três) consultórios contendo banheiro com instalações sanitárias e 

hidráulicas, paredes azulejadas, sala para secretaria, sala de raio X, sala para repouso 

médico, sala de parto, sala de pré-parto, sala para primeiros exames de recém-nascidos, 

posto de enfermagem, laboratório, sala de cirurgia, expurgo,  lavabo, vestiário e banheiro 

com instalação sanitária e hidráulica, paredes azulejadas, sala de recuperação, 03 (três) 

enfermarias contendo banheiros sociais, 03 (três) apartamentos com banheiros sociais, sala 

de espera interna, farmácia, copa, cozinha, almoxerifado, despensa, banheiro com 

instalação sanitária paredes azulejadas, 02 (dois) vestiários, lavanderias, casa de força e 

área livre, piso em paviflex e acimentado. Imóvel de Localização dos bens vinculados: o 

mesmo descrito nesta Escritura. Para todos os fins de direito, o imóvel hipotecado com todas 

as seus benfeitorias e maquinismos, fica avaliado pela importância de Cz$ 10.000.000,00 

(dez milhões de cruzados). Oitava: Remição dos bens vinculados. Para remição dos bens 

vinculados à garantia desta Escritura, obriga-se o Devedor a recolher 80% (oitenta por cento) 

do valor dos bens a liberar. Nona: Obriga-se o Devedor a: a) a providenciar, nas épocas 

próprias, o pagamento de todos os impostos que incidem ou venham a incidir sobre o imóvel 

hipotecado, b) a manter em perfeito estado de conservação os bens gravados e a permitir a 

sua livre inspeção por prepostos do Banco; c) a não alugar, alienar ou onerar os bens 

gravados sem prévio e expresso consentimento do Banco, dado por escrito; d) a reembolsar 

o Banco de todas as despesas que este fizer para plena conservação e regularidade de seus 

direitos creditórios, inclusive as despesas de impostos, taxas, custas e emolumentos 

relativos ao presente contrato e respectivo registro no Cartório competente; e) a manter em 

dia o pagamento de salários e quaisquer indenização devidas e seus empregados, assim 

como todas as obrigações fiscais, parafiscais e previdenciárias. Décima: O bem dado em 

garantia deste contrato será, até final liquidação do débito, segurado sempre em favor do 
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Banco, na qualidade de credor com direito real de garantia pelo Devedor ou pelo próprio 

Banco, se este preferir, efetuando, neste caso, a débito do Devedor, o pagamento do prêmio 

e despesas que houver, contra todos os riscos a que possam estar sujeitos e sejam objetos 

de seguro. Fica estabelecido mais o seguinte: a) tem o Banco a faculdade de promover as 

renovações necessárias, também a débito do Devedor, caso este não renove o seguro até 

30 (trinta) dias antes do expirado a prazo da(s) apólice(s) que estiver(em) em vigor; b) dentro 

de 10 (dez) dias do aviso que lhe for expedido, o Devedor reporá ao Banco a quantia 

correspondente ao pagamento do prêmio e despesas efetuadas para efetivação ou 

renovação do seguro, sob pena de vencimento antecipado de contrato. c) o seguro será feito 

em Companhia ou Companhias que forem aceitas pelo Banco; d) a(s) apólice(s) conterá(ão) 

as cláusulas especiais que convierem ao Banco, ao qual o Devedor outorga, pelo presente 

poderes especiais, em caráter irrevogável, para receber as indenizações que o Banco 

receber em virtude de sinistros ocorridos serão aplicadas na amortização ou solução integral 

do débito, posto o saldo que se verificar à disposição do Devedor, salvo ao Banco o direito 

de invocar compreensão; f) nenhuma responsabilidade caberá ao Banco quanto aos 

prejuízos porventura decorrentes de irregularidade na cobertura dos riscos aludidos. Décima 

Primeira: Para os efeitos do artigo 818 do Código Civil, fica atribuído ao imóvel hipotecado 

o valor de Cz$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzados); Em qualquer situação, ficará, 

(prorém), digo, porém, assegurado ao Banco, como credor hipotecário, a faculdade de 

requerer nova avaliação para todos os efeitos legais. Décima Segunda: A falta de 

cumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo Devedor, por este ou outro 

instrumento, para com o Banco, ou no caso de ocorrência de qualquer das hipotecas 

enunciadas nos artigos 762 e 954 do Código Civil, poderá o Banco considerar vencidas os 

contratos existentes e exigir o total das dívidas deles resultantes, independentemente de 

aviso extrajudicial ou interpelação judicial. Décima Terceira: Compromisso Especial- Fica 

entendido que o Banco poderá considerar vencida esta escritura e exigir sua imediata 

liquidação, se na vigência for transferido o controle do capital do Devedor e/ou substituído 

qualquer um dos administradores ou modificado seu estatuto contrato social sem sua 

expressa concordância, considerando, outrossim para os efeitos penais, todos os atos 

praticados pelo Devedor que importarem violação das obrigações assumidas no presente 

instrumento. Décima Quarta: Ficam ratificados todos as estipulações da Cédula de 

13.04.88, mencionadas na cláusula Primeira, em tudo quanto não tiver sido alterado pelo 

presente instrumento. Décima Quinta: Praça de Pagamento. Todas as obrigações aqui 

assumidas serão satisfeitas na Agência do Banco nesta praça e o foro deste contrato é o 

desta cidade, facultado domicílio do Devedor ou dos Fiadores, ou, ainda, pelo local onde se 

encontra o bem dado em garantia. Décima Sexta: Presente a este ato, ALVES, ALVES 

LTDA; representados por seu sócio Josué Diniz Alves e José de Ribamar Costa Alves, já 

inicialmente qualificados, por eles me foi dito, na presença das testemunhas, que se 

responsabilizam solidariamente, como Fiadores e principal pagadores, com renúncia dos 
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benefícios dos artigos 1.491 e 1.503 do Código Civil e 262 do Código Comercial, por todas 

as obrigações do Devedor, estipulados nesta escritura. A pedido das partes, lavrei a presente 

escritura, que sendo-lhes lida aceitaram e assinam com as testemunhas que são: Sebastiana 

Medeiros Sampaio e Maria das Graças Alves Alves Ribeiro, brasileiras, maiores, capazes, 

residentes local, perante tudo que dou fé. Eu, (as), Josué Diniz Alves, Escrevente 

Juramentada, a escreví, subscreví, dato e assino. Santa Inês, 20 de maio de 1988. (as), 

Josué Diniz Alves - Escrevente.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-06-1585. Certifico que, as hipotecas a que se referem aos AVs- 04 e 05, foram 

liquidadas conforme memorandum expedido Pelo Banco credor, datado de 02.01.89, 

arquivado neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês, 04 de janeiro de 1989. 

(as), Josué Diniz Alves - Escr. Substituto.------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo 1-B, fls. 79v°, n° de Ordem- 9.084.------------------------------------------------------------ 

AV-07-1585. Certifico e dou fé que, o imóvel objeto da presente Matrícula encontra-se 

hipotecado ao BANCO DO BRAISL S/A, agência desta cidade, dado em garantia por seu 

proprietário no Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente n° 94/00066-2, no valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitido em 30/agosto/1994, com vencimento para 

27/dezembro/1994. Estando registrado também no Livro 3-A (Registro Auxiliar), às fls. 49, 

sob o n° de Ordem- 1.125, deste Cartório. Santa Inês (MA), 30/agosto/1994. (as), Maria das 

Graças Alves Ribeiro - Oficial.----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-08-1585. Certifico que a hipoteca que se refere ao AV-07-1585 foi liquidada conforme 

memoradum expedido pelo BANCO DO BRASIL S/A - agência desta cidade de Santa Inês-

Maranhão, autorizando baixa da mesma como parte integrante deste registro fica o mesmo 

arquivado neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês, 03 de março de 1995. 

(as), Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficial do Registro.---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-09-1585. Certifico que, o imóvel objeto da presente matrícula encontra-se hipotecado 

ao BANCO DO BRASIL S/A, agência desta cidade, dado em garantia por seu proprietário 

na Cédula de Credito Comercial n° 95/00021-6, vencimento: 25/04/1995, valor R$ 30.000,00, 

emitida em 25 de janeiro de 1995. Estando registrada também no Livro 3-B, fls. 54, n° de 

Ordem- 1.133, deste Cartório. Santa Inês, 03 de março de 1995. (as), Maria das Graças 

Alves Ribeiro - Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certifico que, a hipoteca que se refere ao AV-09-1.585, encontra-se livre e desembaraçado 

de quaisquer ônus, conforme autorização de baixa apresentada neste Cartório, a qual 

arquivada neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês-MA, 14 de junho de 1995. 
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(as), Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficial do Registro.---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-11-1585. Certifico que, o imóvel objeto da presente Matrícula encontra-se hipotecado 

ao BANCO DO BRASIL S.A., agência desta cidade, foi dado em garantia hipotecária à firma 

ALVES & ALVES LTDA por seus representante e sócio José de Ribamar Costa Alves e 

Josué Diniz Alves, na Cedula de Credito Comercial n° 95/00091-7, vencimento: 08.09.1995, 

valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), emissão: 12 de junho de 1995. Estando a mesma 

registrada no Livro 3-B, fls. 60, sob n° de Ordem- 1.141. O referido é verdade e dou fé. Santa 

Inês-MA, 14 de junho de 1995. (as), Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficial do Registro.--- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-12-1585. Certifico que a hipoteca que se refere ao AV-11-1.585, encontra-se livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus conforme baixa da hipoteca expedida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A agência desta cidade de Santa Inês-Maranhão, ficando a mesma arquivada 

neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês, 21/09/1995. (as), Maria das Graças 

Alves Ribeiro - Oficial do Registro.----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-13-1585. Procede-se esta averbação nos termos da Escritura Pública de Confissão de 

Dívida com Garantia Hipotecária, celebrada entre BANCO DO BRASIL S/A como credor e 

ALVES ALVES LTDA - HOSPITAL SANTA RITA como devedores, datada de 27 de outubro 

de 1995, lavrada no Livro Auxiliar de Notas n° 16, fls. 168 verso a 172, na qual os devedores 

são e se confessam sollidariamente devedores ao Banco da importância de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais), referente as dívidas líquidas e certas adiante declaradas, a 

saber: de principal e acessórios contados até esta data. R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 

reais) do Contrato de Abertura de Crédito em conta Corrente Cheque Ouro Empresarial n° 

20.042-5, registrado neste Cartório do Livro de Títulos e Documentos sob o n° 1.159 do Livro 

B-05, em 18.10.93. As dívidas ora confessadas, no valor total de R$ 55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais) serão registradas em uma só conta, meramente gráfica, apenas e tão 

somente para facilitar o cálculo e possibilitar o esquema de liquidação adiante estabelecido, 

sem nenhuma novação. Encargos Financeiros: os valores lançados na conta vinculada a 

presente composição de dívidas, bem como o saldo devedor dai decorrente sofrerão 

incidência de encargos calculados com base na Taxa Básica Financeira - TBF, na forma 

regulamentada pelo Banco Central do Brasil, ou outro índice que legalmente venha a 

substituí-la, acrescida de sobretaxa de 2.000 (dois inteiros) pontos percentuais ao mes, 

correspondentes a 26,824 (vinte e seis inteiros, oitocentos vinte e quatro milésimos) pontos 

percentuais ao ano. Inadimplemento: Em caso de inadimplência desta operação, em 

substituição aos encargos de normalidade incidirão: a) comissão de permanencia à taxa de 

mercado, conforme faculta a resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional. 

b) juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c) multa de 10% (dez por 

cento) incidente, nas datas das amortizações. Sobre os valores amortizados e na liquidação 
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final, sobre o valor do saldo devedor apresentado naquela data. Os encargos de que tratam 

os itens a e b retro serão calculados, debitados e capitalizados no último dia de cada mês e 

na liquidação final da dívida para serem exigiveis juntamente com as parcelas de principal 

amortizados/liquidados, proporcionalmente aos seus valores nominais. A multa de que trata 

o item e retro será calculado/debitados, capitalizada e exigível nas datas das amortizações 

e na liquidação final da dívida. O total devido será pago no prazo de 12 meses, em parcelas 

final da dívida. O total devido será pago no prazo de 12 meses, em parcelas mensais e 

consecuttivas vencendo-se a primeira em 27.11.95 e a última em 27.10.96, que através da 

presente escritura foi dado em primeira e especial hipoteca e em concorrência de terceiros, 

aqui constituída o imóvel objeto da presente Matrícula, com todas as suas benfeitorias, que 

se encontra em nossa posse mansa e pacífica, livres de ônus e de responsabilidades, que 

se encontra, digo de quaisquer espécie, ho inclusive fiscais ao Banco do Brasil S/A; ficandos 

as demais cláusulas e condições constantes na escritura acima citada, arquivada neste 

Cartório. O referido é verdade e dou fé. Eu, (as), Maria das Graças Alves Ribeiro, Oficial do 

Registro, o escrevi, subscrevi, dato e assino. Santa Inês-MA, 29 de novembro de 1995. (as), 

Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficial do Registro.----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-14-1585. Certifico que, o imóvel da presente matrícula encontra-se livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus, conforme o memorandum expedido pelo BANCO DO 

BRASIL S/A; arquivado neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês (MA), 

04/abril/1999. (as), Maria das Graças Alves Ribeiro -Oficiala do Registro.-------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-15-1585. Procede-se a esta averbação para constar a hipoteca cedular de primeiro 

grau e sem concorrência de terceiros, sobre o referido imóvel objeto da presente Matrícula 

na Cédula de Credito Comercial N° 61300004, emissão 03/05/99, vencimento em 30/04/2000 

no valor R$ 36.000,00, em favor de ALVES ALVES LTDA HOSPITAL SANTA RITA, estando 

a mesma cédula registrada também no livro 3-B, fls. 128v°, sob o n° de ordem 1.250. O 

referido é verdade e dou fé. Credor: BANCO DO BRASIL S/A. Santa Inês, 05 de maio de 

1999. (as), Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficial do Registro.------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-16-1585. Procede-se a esta averbação para constar a hipoteca cedular de segundo 

grau e sem concorrência de terceiros, na Cédula de Crédito Comercial EMPJUR n° 0002, 

vencimento para 14 de janeiro de 2001, valor R$ 15.000,00 emitida em 13 de janeiro de 

1999, por ALVES ALVES LTDA, CNPJ- 07.007.677/0001-09, estando a mesma cédula 

registrada também, digo, no livro 3-B, fls. 143v°, n° de Ordem- 1281. O referido é verdade e 

dou fé. Credor: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. Santa Inês, 14 de janeiro de 2000. (as), Maria 

das Graças Alves Ribeiro - Oficiala do Registro.----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AV-17-1585. Procede-se esta averbação nos termos da Minuta de instrumento público de 

Contrato de Abertura de Crédito fixo, lavrada no livro aux. de notas n° 20, fls. 80v° a 85v°, 

datada de 20 de março de 2000, celebrado entre BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de 

economia mista, com sede em Brasília, Capital Federal, por sua Agência Santa Inês-MA, 

inscrita no Cadastro Nacional da pessoa jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 

n° 00.000.000/0613-01, representa pelo(s) Senhor(es) Anfrízio de Moraes Menezes, FH, 

brasileiro, gerente geral, casado, residente em Santa Inês-MA, portador da CI.RG n° 545.124 

- SSP-MA e inscrito no CIC-MF sob o n° 217.019.033-34 e João Moreira Barros Neto, 

brasileiro, gerente de expediente, casado, residente em Santa Inês-MA, portador da CI.RG 

n° 265.440 SSP/MA e CIC n° 068.802.823-34 e João Moreira Barros Neto, brasileiro, gerente 

de expediente, casado, residente em Santa Inês-MA, portador da CI.RG n° 265.440 - 

SSP/MA e CIC n° 068.802.823-34; e do outro lado, como segundo contratante, aqui chamado 

Financiado ALVES, ALVES LTDA HOSPITAL SANTA RITA, sociedade por quotas de 

responsabilidade Ltda, com sede na Av, Alexandre Costa 841, Santa Inês-MA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 07.007.677/0001-09, representado por José de Ribamar Costa Alves, 

brasileiro, separado judicialmente, CIC n° 054.646.173-53, médico, de comum acordo e nos 

termos das cláusulas que se seguem, tem justo e contratado o seguinte: Contrato n° 

20/00007-3, Primeira- O Financiador abre ao Financiado e este aceita um crédito fixo até o 

limite de R$ 44.720,66; Segunda- O crédito destina-se a custeio e investimentos na forma 

do orçamento anexo, e parte dele depois de registrado este instrumento, no Cartório 

competente, será utilizado para pagamento das referidas aquisições/compromissos, 

diretamente pelo Financiado ao fabricante ou vendedor do bem ou executar do serviço em 

virtude de autorização irrevogável ora dado pelo financiado ao financiador sendo o restante 

do crédito liberado na conta de depósitos do financiado mediante lançamento sob aviso. 

Terceira: Recursos próprios a diferença entre o crédito aberto e o valor do orçamento 

apresentado será coberta mediante aplicação de recurso próprios do financiado obrigando-

se este a comprovar previamente em proporções ao levantamento de cada parcela, a 

respectiva aplicação de recursos próprios. Fica excluído do crédito qualquer excesso que, 

porventura, se verificar na execução do plano orçado. Nona: Forma de pagamento sem 

prejuízo do vencimento retro estipulado, a divida resultante deste contrato será em paga 

(vinte e quatro) 24 prestações mensais consecutivas, vencendo-se a primeira em 01.04.2001 

e a última em 01.03.2003, correspondente, cada uma delas nas datas de seus respectivos 

vencimentos ao resultado da divisão do saldo devedor - excluídas eventuais parcelas 

exigidas pelo número de prestações a pagar. Décima Segunda: Assina também este 

contrato JOSÉ RIBAMAR COSTA ALVES, brasileiro, médico, separado judicialmente, 

residente em Santa Inês-Maranhão, portador da CI n° 151-551 - SSP/MA, CIC n° 

054.646.173-53, RITA COSTA ALVES, brasileira, comerciante, viúva, residente em Santa 

Inês/MA; CI n° 108.222 - SSP/MA e CIC n° 019.848.293-00, que na qualidade de fiadores e 

principais pagadores com desistência dos favores dos artigos 1491 e 1503 do Código Civil e 
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Art. 262 do Código Comercial, solidariamente se responsabilizam pelo cumprimento de todas 

as obrigações assumidas pelo financiado neste instrumento e as decorrentes de sua 

prorrogação. Décima Terceira: Garantias- para segurança do principal da dívida e das 

demais obrigações decorrentes deste contrato o Financiado dá em terceira e especial 

hipoteca o imóvel objeto da presente matrícula, através do instrumento acima mencionado. 

Ficando as demais cláusulas e condições constantes do instrumento ora registro, cuja via do 

mesmo arquivada neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês, 20 de março de 

2000. (as), Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficiala do Registro.----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-18-1585. Procede-se esta averbação para constar o cancelamento das hipotecas a 

que se as AV-15 e 17 contratos 20/00007-3, e 61300004, conforme memorandum expedido 

pelo Banco Credor ficando arquivado neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa 

Inês 24/12/03. (as), Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficiala do Registro.------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-19-1585. Procede-se a esta averbação para constar o cancelamento da hipoteca a que 

se refere a AV-17-, constituída no contrato de abertura de crédito fixo n° 20/00007-3, 

conforme solicitação do BANCO DO BRASIL S/A, agência desta cidade, que fica arquivada 

neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês, 24/12/2003. (ato sem assinatura 

do Oficial) - Oficiala do Registro.------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-20-1585. Procede-se a esta averbação para constar a indisponibilidade do imóvel da 

presente matrícula de propriedade de ALVES E ALVES LTDA, CGC n° 07.007.677/0001-

09, de conformidade com o Ofício n° 363/07 datado de 08/05/2007, assinado pelo MM Juiz 

de Direito da 1ª Vara desta Comarca Dr. Luis Carlos Dutra dos Santos, nos autos de 

execução fiscal n° 742/2002 cadastrada sob o n° 363/2002, promovida por 

UNIÃO/FAZENDA NACIONAL contra a firma acima citada. O referido é verdade e dou fé. 

Santa Inês, 08/06/2007. (as), Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficial do Registro.------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-21-1585. Procede-se a esta averbação para constar a indisponibilidade do imóvel 

objeto da presente matrícula de propriedade da firma ALVES, ALVES, LTDA, nos termos do 

Ofício n° 1058/07 seguinte: mediante despacho nos Autos de Execução Fiscal n° 14/2002 

em que é Exequente UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e executado o acima citado ALVES, 

ALVES LTDA, CGC n° 07.007.677/001-09, fora determinado a indisponibilidade de todos os 

bens de propriedade do executado, devendo ser encaminhado a este Juízo imediatamente 

a relação discriminada dos bens cuja indisponibilidade de houver promovido, na forma do § 

2°, do artigo 185-A, do CNT, com redação dada pela lei Complementar 118, de 09.02.2005. 

Ofício assinado pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara, Dr. Luiz Carlos Dutra dos Santos 

arquivado neste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Santa Inês/MA, 17 de outubro de 

2007. (as), Maria das Graças Alves Ribeiro - Oficial.----------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AV-25-1585, registrado em 18/04/2022.--------------------------------------------------------------------- 

AVERBAÇÃO DE OFÍCIO: Procede-se a presente averbação nos termos do art. 213 da Lei 

Federal n° 6.015/73, para corrigir a ordem de numeração dos atos contidos nesta matrícula 

da seguinte forma: a averbação n° 01 de agora em diante passa a ser AV-4, a averbação de 

n° 02 passa a ser AV-5, a averbação de n° 03 passa a ser AV-6, a averbação de n° 04 passa 

a ser AV-7, a averbação de n° 05 passa a ser AV-8, a averbação de n° 06 passa a ser AV-

9, a averbação de n° 07 passa a ser AV-10, a averbação de n° 08 passa a ser AV-11, a 

averbação de n° 09 passa a ser AV-12, o cancelamento da hipoteca averbada no AV-09 

passa a ser AV-13, a averbação de n° 11 passa a ser AV-14, a averbação de n° 12 passa a 

ser AV-15, a averbação de n° 13 passa a ser AV-16, a averbação de n° 14 passa a ser AV-

17, a averbação de n° 15 passa a ser AV-18, a averbação de n° 16 passa a ser AV-19, a 

averbação de n° 17 passa a ser AV-20, a averbação de n° 18 passa a ser AV-21, a averbação 

de n° 19 passa a ser AV-22, a averbação de n° 20 passa a ser AV-23 e a averbação de n° 

21 passa a ser AV-24. E para constar, também, que face a adoção do sistema de fichas os 

atos contidos nesta matrícula passarão a ser praticados em fichas do Livro 2 de Registro 

Geral, deste Ofício. O referido é verdade, do que dou fé. Santa Inês/MA, 18/04/2022. 

(a)_________ Bianca Scarlet Sousa de Melo, Escrevente Autorizada. Obs.: Isento de 

emolumentos conforme art. 8° da Lei Estadual n° 9.109/2009 e art. 110 §5° da Lei Federal 

n° 6.015/1973.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poder Judiciário – TJMA 

Selo: AVESVD030122RKQ8BJCJNKFVL388 

18/04/2022 09:38:17, Ato: 16.22.2, Parte(s): ALVES & ALVES LTDA, Total R$ 

110,83 Emol R$ 99,86 FERC R$ 2,99 FADEP R$ 3,99 FEMP R$ 3,99 Selo Isento 

Consulte em https://selo.tjma.jus.br 
 

R-26-1585, registrado em 18/04/2022, sob protocolo nº 25581.--------------------------------------- 

PENHORA: Conforme Mandado de Penhora e Avaliação expedido em data de 27/02/2019, 

pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara, Dra. Denise Cysneiro Milhomem, extraídos da 

Execução de Dívida Pública nº 3632002, cadastrado sob o n° 363-92.2002.8.10.0056, que 

tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Santa Inês/MA, cujo valor da dívida à época 

importava em R$ 10.498,41 (dez mil e quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e 

um centavos), movida pela exequente UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, contra o executado 

ALVES & ALVES LTDA, casa de saúde e serviços pessoais, com sede na Avenida 

Alexandre Costa, n° 841, Santa Inês/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.007.677/0001-09, 

procede-se a presente averbação, para constar que foi penhorado o imóvel objeto da 

presente matrícula. O imóvel foi avaliado pela Oficiala de Justiça pelo valor de R$ 

2.005.800,00 (dois milhões e cinco mil e oitocentos reais) porém, para efeito de 

cobrança de emolumentos, foi atribuído o valor de R$ 10.498,41 (conforme item 16.12 da 

https://selo.tjma.jus.br/
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Tabela de Emolumentos). O referido é verdade, do que dou fé. Santa Inês/MA, 

18/04/2022. (a)_________ Bianca Scarlet Sousa de Melo, Escrevente Autorizada. 

Emolumentos Isentos conforme art. 13, XIII, da Lei Estadual n° 9.109/2009, alterada pela 

Lei Estadual n° 11.400/2020.------------------------------------------------------------------------------ 

Poder Judiciário – TJMA 

Selo: PENHOR030122S0GU7NUO48W74R43 

18/04/2022 10:10:54, Ato: 16.12, Parte(s): UNIAO - FAZENDA NACIONAL, 

ALVES & ALVES LTDA, Total R$ 40,55 Emol R$ 36,54 FERC R$ 1,09 FADEP 

R$ 1,46 FEMP R$ 1,46 Selo Isento 

Consulte em https://selo.tjma.jus.br  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Era o que continha o presente ato, do qual bem e fielmente extraí a presente 

certidão. Certifico que a presente certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data 

de sua emissão, conforme art. 557, Código de Normas da CGJ/MA e inciso IV do artigo 

1° do Decreto Federal n° 93.240/1986, sem reserva de prioridade. Dou fé e assino. Santa 

Inês/MA, 02 de junho de 2022. 

 

 

__________________________________ 

BIANCA SCARLET SOUSA DE MELO 

                                 Escrevente Autorizada 

Poder Judiciário – TJMA 
Selo: CERINT0301222XG9TRLA0BKIMP72 

02/06/2022 14:31:36, Ato: 16.24.4, Parte(s): ALVES, ALVES LTDA 
Total R$ 83,98 Emol R$ 75,67 FERC R$ 2,27 FADEP R$ 3,02 FEMP R$ 3,02 

Consulte em https://selo.tjma.jus.br 

 

 

Poder Judiciário – TJMA 
Selo: CERELE030122I3B7R23FSLXE1H80 

02/06/2022 14:32:17, Ato: 16.24.4.1, Parte(s): ALVES, ALVES LTDA 
Total R$ 108,81 Emol R$ 98,15 FERC R$ 2,86 FADEP R$ 3,90 FEMP R$ 3,90 

Consulte em https://selo.tjma.jus.br 
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