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C E R T I D Ã O 

 
 
 

Eu, José Carlos Maynart Garcez Vieira, 
Oficial do Registro de Imóveis da 2ª 
Circunscrição da Comarca de Aracaju, 
Capital do Estado de Sergipe, na forma da 
Lei, etc. 

 
CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo 
em cartório o livro de Transcrição das Transmissões, sob nº 3-R, às 
fls. 39, a meu cargo, dele me foi pedido por certidão o registro do 
teor seguinte:Transcrição Anterior nº 9.371 às fls 104 do livro 3-
H em 12 de janeiro de 1939 Número de ordem: 13.348. Data: Em 15 de 
julho de 1957. Circunscrição: 2º Distrito. Denominação ou rua e 
número do imóvel: Um lote de terreno baldio, próprio, sob nº 126, 
na rua A, desmembrado do Jardim Aperipe, nesta Cidade. 
CARACTERISTICOS E CONFRONTAÇÕES: Um lote de terreno baldio próprio, 
sob nº 126, na rua A, desmembrado dos terrenos do Jardim Aperipe, 
nesta cidade, com a frente voltada para o nascente cujo terreno 
mede 8,00m de largura de frente a fundos, por 39,00m de comprimento, 
distando 52,00m da linha divisoria para a esquina da rua Estância, 
adquirida de compra a Alberto Azevedo e Estevão Coelho, conforme 
escritura registrada neste Cartório. Nome, domicilio, profissão, 
estado e residência do ADQUIRENTE(s)- ANTÔNIO CORREIA SANTOS, 
brasileiro, comerciante, residente nesta Capital. Nome, domicilio, 
profissão, estado e residência do TRANSMITENTE: Carlos Dantas, Luiz 
Kraus e sua mulher Elze dantas Kraus; Leandro Maynard Maciel e sua 
mulher Corina de Albuquerque Maciel; Nyceu Dantas e sua mulher 
Laudiceia Dantas, brasileiros, proprietários, residentes nesta 
Capital. Título de Transmissão: Compra e venda. Forma do título, 
data e serventuário ou Juiz que o fez: Escritura pública. Tabelião 
3º ofício, desta Capital, em 13 de julho de 1957. Valor do contrato: 
Cr$ 16.000,00. Condições: A dinheiro. Aracaju, 15 de julho de 1957. 
A sub oficial Raquel Mendonça Ferreira. O oficial Aminthas Garcez 
Vieira. Averbação nº 01: Em face a escritura de re-ratificação, 
datado de 30.4.66, lavrada nas notas do 3º Ofício, desta Capital, 
a fim de ficar constando que por engano consta na escritura de 13 
de julho de 1957, lavrada nas mesmas notas que o terreno tem a 
frente para o nascente e mede 39,00m de comprimento, quando na 
verdade o terreno tem a frente para o poente e mede de comprimento 
33,40m, retificando-a nesta parte e ratificando-a nas demais. 
Aracaju, 3 de maio de 1966. O oficial subst. José Carlos Maynart 
Garcez Vieira Averbação n° 02: Procedo a presente averbação em face 



ao requerimento de ISMAEL CORREIA SANTOS, representando o Espólio 
de Antônio Correia Santos, datado de 05 de maio de 2006, e a Certidão 
de Demarcação. Divisão de Fiscalização de Parcelamento de Solo, 
expedida pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização  EMURB 
DFPS/COURB n° 128/2005, datado de 16.09.2005, que por Locação o 
imóvel situado na rua Pastor Euclides Arlindo, no bairro Cirurgia, 
nesta Capital, passa a ter as seguintes características e 
confrontações: frente Oeste (para a rua Pastor Euclides Arlindo) 
8,00m, lado direito Norte 33,00m, lado esquerdo Sul 33,00m, fundo 
Leste 8,00m, perfazendo área de 264,00m², distando do seu lado 
direito Norte 42,00m para a esquina da rua Estância, com passeio de 
2,00m para a rua Pastor Euclides Arlindo. Limita-se pela frente 
Oeste com a rua Pastor Euclides Arlindo, lado Norte com imóvel n° 
267, lado Sul com terreno baldio pertencente a quem de direito, 
ambos voltado para a rua Pastor Eulides Arlindo, fundo Leste com o 
imóvel n° 1249 voltado para a Av. Gentil Tavares, estando portanto 
delimitado pela via e imóveis existentes. Selo n° DA 510646. Guia 
de Recolhimento n° 143060014690. Aracaju, 05 de maio de 2006. A 
subo Oficial: Maria da Conceição Garcez Vieira. Averbação n° 03: 
Procedo a presente averbação, em face ao requerimento de ISMAEL 
CORREIA SANTOS, representando o Espólio de Antônio Correia Santos, 
datado de 05 de maio de 2006, a fim de ficar constando que construiu 
no terreno uma edificação situada na rua Euclides Arlindo, n° 277, 
bairro Cirurgia, nesta Capital, com área construída aprovada de 
111,30m², área acrescida de 75,91m², totalizando 187,21m², 
constando os seguintes compartimentos: garagem, área coberta, 03 
quartos sendo 01 suite, sanitário social, sala, copa, cozinha, área 
de serviço, e suite de empregada. Em posterior Acréscimo/Reforma a 
edificação deverá enquadrar-se na legislação vigente, ou mediante 
notificação da Prefeitura. Apresentado Laudo de Vistoria ART sob n° 
0000009607-000005 atestando condições normais de habitabilidade. 
Projeto aprovado em 07.04.1966. A referida Certidão só terá efeito 
para fins de averbação quando retificada dimensões do referido lote 
conforme Certidão de Demarcação n° 128/2005. Apresentou Certidão n° 
1842/2006, Processo n° 3802/2006, inscrição cadastral n° 
20.01.026.0374.00.001, datado de 06 de março de 2006, expedida pela 
Empresa Municipal de Obras e Urbanização EMURB e Certidão Negativa 
de Débitos n° 040532006-22001010, expedida pelo INSS, datado de 
02.05.2006. Selo n° DA510647. Guia de Recolhimento n° 143060014690. 
Aracaju, 05 de maio de 2006. A sub oficial: Maria da Conceição 
Garcez Vieira. AVERBAÇÃO n°.04: FORMAL DE PARTILHA. Conforme Formal 
de Partilha, extraído dos autos da Ação de Separação Consensual, 
datada de 26 de março de 2004, julgada por sentença em 05 de dezembro 
de 1996, pela Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de 
Aracaju/SE., Drª. Suzana Maria Carvalho Oliveira, fim de ficar 
constando a Ação de Separação Consensual, requerida por HELENA 
RODRIGUES DOS SANTOS e ANTONIO CORREIA SANTOS, que o imóvel objeto 
deste registro, fica pertencendo ao separando ANTONIO CORREIA 
SANTOS. SELO n°AD510672. Guia de Recolhimento n° 143060014690. 
Aracaju, 08 de maio de 2006. A sub oficial: Maria da Conceição 
Garcez Vieira. Era o que se continha em dito livro que bem e 
fielmente o fiz extrair a presente Certidão, nesta Cidade de 
Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, no dia 28 de junho de 2021. 



OBS: O referido imóvel passou a pertencer a 4ª zona imobiliária 
(Cartório do 6º Ofício) a partir de 15 de julho de 1975. 
 

 


