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LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE CAMPINA VERDE - MG 

c.  verde,  06 	de  agosto 	20 10 

IMÓVEL: Uma gleba na fazenda Seis Irmãos, lugar denominado Córrego da'Faienda, 
distrito de tHonorópolis, 	deste município e comarca, 	com .a área de 36.12.82 ha., 	dos 	quais 	33.81.02 ha, 	de cultura 	de Croa - e 	02.3180 	ha, 	de 	campos, 
compreendido pelo seguinte pari:Metro: "Comecei no Canto das "cercas de divisas 
de Maria Olivia de Oliveira (quinhão n"01) e Lázaro Borges de Oliveira e Segue 
por cerca de arame comi eate, na distância de 1.022,00'metros, até a-diVisá de 
Juvenal Martins de-Oliveira; dai, à direita com este e por cerca de arame, na 
distância cie 405 metros, 	até a divisa do quinhão "n° 	3 de João Batista de Oliveira; 	dai, a direita, 	com este, 	rio rumo de 34°45r00° SFUna distância de S65,00 metros, até a divise do quinhão n' 1 de Maria Olivia de Oliveira; segue 
dai, a direita com esta confrontação por 322,00 metros", até a divisa" de Lázaro. 
Borges de Oliveira, ta 'ponto onde teve inícios'. Cadastrada.nO'In6ra em nome de 
Lázaro Borges de Oliveira sob n° 421.014.014.494-0, 	com os seguintes dados: área total 397,.3000, mód. 	rural 48,7415i n°  de mod.. 	rurais 7,30, álód. 	fiscal 30,0000, 	n° 	de 	mod. 	fiscais 	13,2400, 	fmp.: 	3,0000. 	Proprietários: 	LÁZARO BORGES 	EB 	OLIVEIRA; 	agricultor,.CPF. 	n' 	183.205.976-68, 	RG. 	'n° M-3.714.657SSP/MG 	e 	sua 	mulher -ALBZIRA: 	DE 	"OLIVEIRA, 	do 	"lar, 	CPF. 	n° 059.075.666-47, 	RG. 	n° 	M-6:431.501-SSP/MG, .casados.sób o regime de 	comunhão".  universal 	de 	bens, .‘antes 	da .  Lei 	6.515/77, 	"brasileiros, 	residentes 	e domiciliados. neste' ámnicipio, 	na 	fazenda 	Seis 	Irmãos. 	Título. de 	doálnio: R-4/1.092, 	livro 2-1), 	fls. 	199, 	deste Imobiliário. Matricula aberta conforme 

documentação arquivada em-Cartório, protocolada sob nO61.785, livro 1-C, fls. 
019. Emol.: R$31,28. Reocupe: R$1,88. 	TFJ.: R$10,42. C. Verde,, 06 de agosto de " 2010. Eu, Igar José Alves Júnior.' Oficial.: 
lt-IWOrirnopretarsos Sr. 	 c ga. 
AIME= DflIVEIRA, acima qualificados, co titiram hipoteca' cedulAr da 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CRPH n". 201005140,, de 24/11/2010, , 
do Valor de R8200.000,00, vencível em 23 de novembro de 2012. com  juros de 
6,75% a. a.; as demais condições constam da via não negociável arquivada em 
Cartório e Objeto do registro n". 10.878, ficha, livro 3 (Anailiar), a-favor 
do Banco BrádesCo S.A., agencia de Iturama-MG, cum sede na emas' de Deus, no 
maricipio e cemnrca dapsasco-SP, inscrito no álaPJ sob :a°. 60.746.948/0001-12. 
Apresentadas as quitações com CCIR 2006/2007/2008/2009 e ITR até a presente 
data, conforme CHD emitida em 02/12/2010, valida até 31/05/2011 - NIRF :a°. 
3.181.162-0. Emol.: B852,46. 	Recómpe.: R$3,15, 	T.F.J.: R$18,53. C. Verde, 	02 
de dezembro de 2010. EU, Igar José Alves Júnior, Oficial,: 	- 
. _ilflIticS 	.: 	prop 
ALMEZIlith DE OLIVEIRK,•. acima qualificados, 	constituíram hipoteca adular da 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CEM n". 201105046, de 08/06/2011, 
do valor de R$220.000,00, vencível em 30 de abril de 2012, com juros de 6,75% 
a.a.; as demais condiçóes.constam da via não negociável arquivada em Cartório ,  
e objeto da registro :ie.., 11.188, ficha, livro 3 ARnalliar),,a favor do Banco 
Bradesco S.A., agencia de Iturama-taG, dam sede na Cidade de Deus, no muniCipio 
e 	comarca 	de 	Osásco-SP, 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	nó. 	60-746.948/0001-12. 
Apresentadas as quitações com =IR 2006/2007/2008/2009 e ITR até a presente 
data, 	conforme CND emitida em 09/06/2011, válida até 06/12/2011 - HIRE o°. 
3.181.162-0. 	Emol.: 	R860i68. 	T.F.J.: R$20,22. C. 	e 	. 	09 de junhó de 2011. 
Eu, Mula C. A. de Paula, Oficiala Substituta.: 

•  
k-3/16.433 - OS proprietário: Sr.. LAZ1ÍR0. 13C~S DE OLIVEIRA e sua esposa Sra. 
UPRZIRA DE onvnaik, 	já 	qualificados, 	constituíram hipoteca 	cedular da 
totalidade do Imóvel desta matricula, pela CEM ra.". 201105119, de 21/12/2011, 
io valor de R$207.000,00, vencível em 20 de dezembro de 2012, com juros de 
5,75% 	a.a., 	protocolada 	sob 	n". 	65.196, 	livro 	1-C, 'fls. 	112; 	as 	demais 
:audições constam da via não negociável arquivada em Cartório e abjeto do 
registro n". 	11.514, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a favor do Banco Bradesco . 
;.A., 	agencia de 	Iturama-ME; 	com sede na Cidade de Deus, 	no município e 
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comarca de Osasco-SP, inscrito no CNPJ sob n°. 60.746.948/0001-12: 

Apresentadas as quitações com CCIR 2006/2007/2008/2009 e ITR até "a presente'  

data, - conforme CND emitida em 21/12/2011, válida até 18/06/2012 - IgREO:rOl 

3.181.162-0. C. Verde, 	dezembro de 2011. Eu, Kenia C: A.'cle PaUta, 

Oficiala Substituta.: 
• 

R-4/16:433 - Os proprietários Sr. LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA e suaiesposSra-.. 

ALZIRA DE OLIVEIRA,:  já qualificados, conatituitam hipoteca Cedular dg 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CRU' no. 201205059, de, 3P/05)2012,. 

dá valor de R$193.000,00, .vencivel em 30 de abril de. 2013, com juros de 6,75% 
a.a., protocolada sob n°. 66261, livro 1-C, fls. 143; as demais condições 
constam da via não negociável arquivada em Cartório e objeto do registro,n". 

11.716, ficha, livro 3 (Auxiliar), a favor do Banco Bradesco 
Iturama-MG, com sede na Cidade de Meus',-no municipib,e comarca de OsascoSP, 
inscrito no CNPJ sob 11*. 60.746.948/0001-12. Apresentadas-.. as quitações -  com 

CCIR 2006/2007/2008/2009  e /TR até a presente data, 'Conforme CND emitida-Lera 
30/05/2012 válida. até 26/11/2012 - NtRF n°. 3.181.162-0. 	

31 de maio 

de 2012- Eu, Kenia C. A. de Paula, Oficiala: Substituta.: 

li5/16,433 - Os proprietários Sr. LAZARO ~KB DE 	'e sua esposa-Sra. 
ALMEEIRA DE OLIVEIRA, já qualificados, constituíram hipoteca ~alar da 
totalidade do imóvel desta matricula,,pela CRP11 n°.-201205145, de 17/12/20112: 
do valor de R8198.000,00, vencível em 17 de dezembro de 2014.

, coa juros de 

5,50% a.a., protocolada sob-  11°. 67.851, livro 1-C, fls:. 192; as demais 

condições constam da via não negociável arquivada enr Cartório :
e abjeto do 

registro n". 12.078, ficha, livro 3 (Auxiliar), a favor _do Bando Bradeaccr 

S.A., agencia de Iturama-MG, com sede na Cidade de Detrs,
:  no município: e 

comarca de .0sasco-SP, inscrito no CNPJ sob no. 60.746.94h/00
01-12-

Apresentadas as quitações com CC/R 2006/2007/2008/2009  e 
ITR até a:presente 

data, Conforme CND emitida em 24/12/2012, válida até 22/06/2013'r RIRE a".. 

	

3.181.162-0. C. Verde, 	
ro de 2012. Eu; Kenia C: A. de Paula, 

Oficiala Substituta.: 

ffir-6/16.433  - Os proprie rios Sr. LÁZARO 
Boems DE mavprai e sua esposa Sra 

AIMEZIRA DE OLIVEIRA, já qualificados, constituíram -hipoteca cedular. dg 
totalidade do imóvel desta 'matrícula, péla" CRPR n°. 201305078, de . 14/06/2013. 

do Valor de R$200.000,00, vencível em 30 de abril de 2014, com juros da 5,50 

a.a., protocolado sob n'°
. 69.035, livro 1-D, fls. 33; as dedais condiçõe: 

constam da via não negociável arquivada em Cartório e objeto do registro n° 
12.375, ficha, livro 3 (Auxiliar), a favor do BANCO BRADERCO S.A.,•agénoia 4m-

Iturama-
MG, com sede na Cidade de Deus, no município e' -comarca de Osaacb-SP, 

inscrito no 	CNPJ 	sob 	n". 	60.746.948/0001-12, - Apresento 	o CCIL 

2006/2007/2008/2009 quitados e ITRs quitados até a presente data, conforme CNIA 
emitida em 07/06/2013, válida até 04/12/2013 - NIRF n°. $.181.162

-0.0 

19 de junho de 2013. Eu, Kenia C. A. de Paula, Oficiala Substituta.:
-4, rir 

~EIRA DE OLIVEIRA, já qualificados, constituíram hipoteca cedular d 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CRU n°. 201365136, de 25/11/20131 
do valor de R$165.000,00, vencível- em 25 de novembro de 2015, com juros cic 
5,50% a.a., protocolado sob no. 70.399, livro 1-D, fls. 77; as demala 
condições constam da via não negociável arquivada em Cartório e. objeto dc 
registro n'. 12-702, ficha, livro 3 (Auxiliar), a favor. 

 do BANCO .BPADESCC 

S.A., agência de Iturama-MG, com sede na Cidade de Deus, no município E 
comarca de Osasco-SP, inscrito no CNPJ sob-n°. 60.746.948/0001-12. Apreseatadc 
,0 CCIR 2006/2007/2008/2009 quitados e ITRs quitados are a presente data 
conforme CND emitida em 26/11/2013, válida até 25/05/2014 	NIRF n". 

3.181.162-0. C. Verde, 02 deJet.bro de 2013. Eu, Ranja C. A. de Paula, 
Oficiala Substituta.: 

@munira na fdin-re02) 
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E-8/16.433 - Os proprietários Sr 	LÁZARA BONDES DE OLIVEIRA :e 	-Sra. sua esposa 
: ALDIEZIRÀ. DE •OLIVEIltie : j4 .- qualificados, :, cOnstitultarn : hipoteca- 	cedular. 	da , .totalidade do imóvel desta Matricula,. pela clni n°-. 	2014050$5, "de 06/05/2914, 
' do Valor de D9200.000:00, venciVel em 30 de abril 'de 2015, com juros de 5,5611 

a..a., 	protocolado 	sob 	U°. 	71.440, 	livro 	i-D, 	kle. '115, 	em" 07/05/2014; 	as • demais condiçàeá constem da 'via ao negociável arquivada em Certório•le objeto 
do • ra9istro 'n? .. 	12:989, "ficha, • livro:: 3' (Auxiliar), 	a favor. do Sumo BRADESCO - 8.A4t  agência. de 	Ittiránal4G, ,00zi Sede 	na 	Cidade 	de 	Deus, ,Co município' á •comarca de Osasco-SP, .insdrito•  no CDP9 Sob nó ., 60.746:948/0001-12. APtesehtedo : • :o.;•CcIR 	2006/2907/2098/2009 	quitados 	e 	ITILS:  quitados 	ate 	a :presente 	data , 'conforme 	CND: emitida 	em 	07/05/2014; 	válida 	até 	03/11/2014 	- 	iriF(F 	n°. -•3;181:162-;0: C.' 1JrdrO 	de maio de 2014 	"Eu, 	Kenia C: A. de Paula, Ofihiala 
SUbstituta.: 	, 	• . 	., 	 - 	 . 
AW9/16.433 	- 	Conforme 'documentos ' anexos 	à 	cédula 	rural 'pignoraticia •e • hipotedária, 	abaixo 	referida,: , 'averba-se : que 	o 	imóvel 	desta " matricula 
encontra-se cadastrado no.'„Incra em nome de •LAZATO9 BORGES • fiE OLIVEIRA sob ii° 

,. 421.014:014.494-0, 	corá -  Os 	seguintes'. dados : . área 	total 	299,3861, 	'méd. 	rural 42,2234, 	ri" • de 	m6d. 	rurais 	7,01, 	méd. 	fiscal - 39,91000, 	n° 	de MCd.. 	fiscais 9,9462, . fmp. : 	3,0000, 	nirf ..: 	3.181. 3:62-9, 	documentos arquivados em Carterio'. . 	. Ernel: : 	D$12,57. 	TFJ. : 	Et$3,95- ... 	R$16,52. 	C.: 	•~-ae...•  6 de 	agosto de 2014: 	Eti, 
Kenia C.' A. de Paula. OfiCiala Substituta. Øf/ 	IS 	• : 	. 

. 	 - 
S-10/16.433 -08 p'roprietáriris• Sr. 14MM BORIME ps manar., sua- esposa 'Sra. 
• ALMEZIRA DE 	OLIVEIRA, 	já 	qualificados, ;constituirain 	hipoteca '.cedular - da 
:totalidade cio imóvel desta matricula; pela CEM no: 201405093; de 18/98/209:4, 
do valor de R460.000,90, :•vencivel em 17 de agosto 'dei 2916, com juros 'de :6,899 
a..,a.; 	protocolado 	sob 	n°:' 72.2062 	livro 	1-5, ' fls. 	144, - -má 	.26/09/2914;: 
figurando 	como 	emitente?' JOAO .,., BATISTA 	bÉ 	OLIVEIRA, l• pciZtatier.  de :CDF 	h°. 
900.540.196-80; as -demais condi:0es COhatitra da via não negociável arquivada em 

	

,  
Cartório e objeto -do rreqiátro ;xá°. -13;2.17; 	ficha, 	livro 3 *(Auxiliar), 	a 'favor 

:do BANCO BEADÉSCO S.A."; 'agencia de ItUrazie-Ec; 'cora sede Ma-  Cidade de-DeliS; 'no 
município e comarca de" Osasob-SP,:• inserito no CNN' Sob n'. 60:746.948/0901-12. 
ApresentadO o CCM 2806/2007/2008/2609 quitadcia e :IIIRs, quitados' até apresente 
datá :conforme CND ezait da :em 18/08/2014, 	válida h"té 	14/02i2615 	- -RIAD n°. 
9.181.162-0: 	C. 	Verde 	aqostà • de 	2014. 	áti;, - Kenia 	d. 	Á. 	de 	Paula, 
Oficiais Substituta .: 	 • .--: 	, 

AV-11/16.433 _Conforme  CEPA n°, 201499093,, acima descrita,c7 reg1Strada• Sob n°. 
. 13.217; 	livro 	3 :•••(kuiciiiat), ..averba-se que 	o :penhor 	cedülar constante de 	60 

Cabeças 	de 	gado, 	periodo sta 	mreducAO 	2014)2016, 	enelotados, •, encontram-se 
localizados neste ims5vel::e 'nos imóveis Matriculados 'sob 'Zi°5. 	0.795 .e l.666, 

	

-r 	- 	. 	 , 	.: 	. todas 	deite •imobiliário .: Averbanor Enol.: 	D$12;57. •IF.J.: 	B.53;95 .=•'''.9.$16,52. 
03 Indicaça.es: 	Miai. : 	B$11,79. 	TFJ. : 	R$3,63 •- R$15,33J- 7er4,' 26 -...dia agosto 
de 2014.: Kenia C. A; de Paula, Oficiaia - Substituta  

AV-12/16;433 - A••requerimento do proprietário 5p..7.AEARO EcaVESEL pi 01:4-vmsztÁr , 
• já. qualificado, • protocolado sob n°  :72.340; 	em d.ta€4 de 19,49/2014; ;livro l-D,' 
ni. 149, averba-se que •o imóvel 'dieta matricula encontra-se cadastrado te:CÁR 
sob n'", •MG-3111101•;089E651C3A7742i9BFAE29É83E2A7274, • em data da, 23t013/2014;:, às 
09:.24: 50 lis . , 	documentos arquivados em 'Cartório. 	Emol. :, Fr512):57•." 'TFJ.. :, R$3,95 
= 	R$16,,52 : • d . 	Verde', 	,10 	de _setembro 	de 	2014. 	Éu,•••,-. I gar :i.áriee :Alves 	ágnibt,, 
Ofidiai. 	••• 	. 	.. 	 - • 	•: 	 .- 	: 
R-13/1.. • 	ar e .:-.-"a'"'•-•^=17:"~•‘. 	r 	~o "piasses Ése nti-viti.z.a:..c. st;..a'•:i..r.-,..i.. 	q.... 
"ALEBEIRA 	tz 	CCLIVEIRA,:•,"j..áj,•qualifiCadOe, li COnatitUírádr 	hipoteca r:: oedhlar 	•da 
totalidade do inv5Vei rieetel•-•nia'tricula, 	Meia Cfen -n":: 20140514e -,, . 4e:,1??,;:•11,00.1‘4,; 
do Valor 	de 	R$100. -ócio ;(:) o .;, 	v9lio-s.."ipi. - ..ii .Tio 	de 	novembro 	de'.  2.14.6:•;•-•::COM 	juros 	da 

_ 	. 	- 	: 	, 	• 	• 	.,.. 	., 	 , 
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. 
6,504-a.a., protocolado sob n°: 72.943, livro 1-0,-fls. 170, em 28/11/2014; as 
demais condições constam da via não negociável arquivada em Cartórib-e Objeto 
do registro no. 	13.447,' ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a favor do'BANCO

-BRADESCO 

S.A., 	agência de 	Iturama-MG,com sede na Cidade 	de 	Deus, 	
no municipiP Â 

inscrito^ no CNPJ sob n°.'60.746948/0001-12. Apresentado comarca de Osasco-SP, 
o. CCIR 	2006/2007/2008/2009 	gaitadose 	ITRs 	quitados 	até Â 	presente 	Pata 

conforme 	CND 	emitida 	em 	.24/11/2014, 	válida 	ate 	23/05/2015 	•••• . NISF; n°- . 	, 

3;181.162-0. 	C. 	Verde, 	ombro 	de 	2014.- Eu,. Kenia CY A. 	de ,Paula, 

Oficiala Substituta.: 	 . 

R-14/16.433 - Os proprie . 	r. 	BORDES DE OLIVEIRA e sua esposa Sra. . 
da 

AINEEIRA 	DE 	OLIVEIRA, 	já 	qualificados, 	constituíram 	hipoteca 	cedular 	. 

totalidade do imóvel desta matricula, pela CRPH n°. 201405149, de 21/11/2014, - 
do valor de R$99.931,20, 	vencível em 21 de novembro de '2015, 	com juros de 

6,50% a.a. 	protocolado sob n°. 72.945, livro 1-D, fls. 170, em 28/112014ras . 
demais condições - constam da via não.negociável arquivada em cartório -e.,, objeto 

do registro n'. 13.448, 	ficha, 	livro 3 (Auxiliar), 	a favor 
do BANCO.ERADESCO 

S.A., 	agencia 	de 	Iturama-MG, 	com sede 	na 	Cidade 	de 	Deus, 	no 	municipío:e 
comarca de OSasco-SP, inscrito no CNPJ sob n°. 60.746.948/0003r12. Apresentado 

olCCIR 	2006/2007/2008/2009 	quitados 	e 	ITRs 	quitados 	até-a 	presente 	data 

conforme ..CND 	emitida 	em 	24711/2014, 	válida 	até 	23/05/2015. 	- 	NIRF. n'. 

3.181.162-.0. 	C. .Verde, 	28 	de 	vembro 	de 	2014. 	Eu, 	Kenia 	C. 	A. 	de-. Paula, 

Ofiçiala_Substituta.: 	. 

AV-15/16'433 - Conforme CRP n°. 40/00208-K, registrada sob 11
0. 13.738, livro,  3 

05/06/201, I 
(Auxiliar), 	protocolada 	sob n'.' 74.080; 	livro 	1-E; 	fls. 	11, 	

em 

averba-se que o penhor cedular constante de 100 novilhos bovinos,-  neloradosi . 
varias pelagens, com 22 meses de idade, .encontraM-se localizados, neste imóvel. 

Averbação: 	Emol.: 	R$12,98. 	TFJ.: 	R.$4,0S = - R$17,06. 	Indicação: 	 mol.: 	R$4,02.. 

TFJ.: R$1,25 - R$5,27. 	C. 	09 de junho de, 2015.-Kenia C: A. 	de Paula, 

Oficiala Substituta.: : 	
.. / 

../.'"  
S.W16-716.433 - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO S/A, 

protocolada 
da 

sob n° 74.227 livro 1-E, 	fls. 	15, 	em 24/06/2015, 	averba-se- o oanoelanéento 

hipoteca, 	objeto 	do 	R-1/16.433, 	documentog arquivado 	em 	Cartório. .Emol.;' 

R$35,68. TFJ.: R$11,11 - R$46,79. C. 	, 24 junho de 2015. Eu, kenia:C. A. 

de Paula. Oficiala Substituta. 

BANCO BRADESCO 8/A,, protocolada. AV-17/16.433 - Conforme autoriz 	do credor 
sob n° 74,227 livro 1-E, 	fia. 15, em.24/06/2015, averba-se O.aancelaMentolda“ 

hipotaaa, 	objeto 	do 	R-2/16.433, 	documento 	arquivado;: em 	Cartório. 	Emol.± 

a$35,68. 	TFJ.: R$11,11 = R$46,7 A " 	. 	e, 	24 junho da 2015. 'Eu, 	Kenia C. A. ' 

de Paula 	Oficiala Substituta. 	
. 

• . 

PV-18/16.433 - Conforme autorização.do  Credor BANCO BEADESCO S/A, 
protocolada 

da 
sob n° 74.227 livro 1-E, 'fls. 	15, 	em24/08/2015/ averba-Se b cancelaimanto 

	, 

hipoteca, 	Objeto 	do 	R-3/16.433, 	documento 	arquivado 	cã 	Cartório. 	Emol.: 

R$35,68. TFJ.: R$11,11.  = R$46,7 	, 	24 junho de 2015. 	Eu,-  Kenia C. A. 

de Paula. Oficiala Substituta. 	o 	 . 

AV-19/16.433 - Conforme autorização do credor BANCO BRADZSCO 13/A, 
protocolada 

dá 
sob n° 74.228 livro 1-E, 	fls. 	15, 	em 24/06/2015, 	averba-se, o 

cancelamento 

hipoteca, 	objeto 	do_ R-4/16.433, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. .Emol.: 
R$35,68. TFJ.; R$11,11 = R$46,7%cCíyéte, 24 junho de 2015. Eu, Kenia c. A. 

Oficiais Substituta. . de Paula.' 	 . 	. 

RM-20/X6.433 - Conforme'autorizaçâo do credor BANCO BRADESCO S/A, protocolada. 

sob n°.  74.228 livro 1-E. 	P.s. 	15, 	em 24/06/2015, 	
averba-se:o canCelamento'da, 

- Objeto 'do 	 em 	Cartório.. 'Emol.: 
• hipoteca, 	R-5/16.433, 	documento .arquivado 

4...14.mannedhabPel% 1 
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R$35, 68. 	TFJ. : 	R$11,11'... 1$46,7 	rde, 	24 junho de 2015. 	Eu, 	Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 	 . 

AV-21/16.433 - Conforme :autorização do credor lEANCO:BRADE803 9/A, protocolada 
". sob n° 74.228 livro 1-t, 	fls. 	15, 	em 24/06/2015, 	wierba-se O aanoeslamento dá 
, hipoteca, 	oblato 	do 	R-6/16 ..433, 	doáumento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol • . 	v. . 	 . 	. - R$35,68. TFJ. : R$11, 11 = R$46,79 	de, 	24 junho "de 2015. Eu; Kenia Ç. A. 
de Paula. Oficiala Substititta .  

AV-22/16.433 .- Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO 9/A, . 	 : protocolada 
á ob no 74.229 livro 1-E, 	fls. 	15, " em: 2.4/06/2015, 	averba-se o cancelamento de 
hipoteca; 	objeto 	06 	R-7/16.433, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. - Enol.: 

: 
 

R$35, 68. TFJ". :: 8.$11,11 - R846,79. a:r 24 junho de 2015. Eu, Kenia C. A. 

	

,de Paula. Cficiala Substituta. 	 - 
. 	. 	 . 	. 

AV-23/16.433 - Conforme.autorização do credor BANCO 13EADESCO 8/A, protocolada 
sob.  n" 74.229 livro 1-E, 	fls. 	15, 	em 24/96/2015, 	averba-se o cartedelaMsaato da 
hipoe.aca, 	objeto 	do 	R-10/16.433, 	documente 	arquivado 	em. •Cartório. 	ESiol. : 
8435,68. 	TFJ. : R$11,11 =R$46, 79. 	de, 	24 junho de 2015: Eil, Ranja C.A. 
de Paula. OfiCiala Substituta. 	 " 	, ., 	 . 

AV-24/16.433 - Conforme autorização do credor, 	protocolado 	sob n°. 	74.229, 
livro , 1-E, 	fls. 	15, 	em 	24/06/2015, 	averba-se 	o 	cancelamento 	do 	~há; 
cotia:tante, da AV-11/16.433; 	documento arquivado eti Cartório. 	Emol. : 	R$12, 98 . 
TFJ. : 	844,08 = R$17, 06-.7  C 	á, 	24 de junho de 2015. Kenia C. A. 	de Railla;" 
Oficiala ,8übstituta.  

Av-25/16.433 - Conforme autorização do credor BANCO.  BRADE8C0 8/A, • protocolada 
' a obf n" 74.230, -livro • 1-É, :  LIS. 	15, 	em 	4/06/2015, 	averba-aia o cisneeleMento-  'da 
hipOtecca, 	objeto 	do 	R-8/16.433, - documento 	arquivado 	em 	Cartório. :•Emo"1:•i 
8435,68. 	TFJ. : 	8411,11 	R$46,•79 	de, 	24 junho de 2015.";  Eu,.Kenia C. A. 
:de' Paula 	Oficiala Substituta. 	 - 

. 	,.  
• 

AV-26/16.433 - Coriforme autorizaeão do credor BANCO BRADESCO 9/A, protocolada 
sob ri, 74.230, livro 1-E, 	fls. 15, em 24/06/2015, •averba-Se o cancelamento da 
hipoteca, 	objeto 	do 	R13/16. 433, 	documento 	arquivado ' eia 	Cartório. ,,,Emor: : 
R$35, 68. TFJ. : R$11,11. = R$46,79 	C. ~de, 	24 junho de 2015: Eu, Rani:a C. A'. 
de Paula. Ofielala Substituta . 

• , -----. 
AV-27/16,433 .L Conforme autorização do .credor BANCO 13EADE8C0 9/A, protocolada 
sob n" .74.230, 	livro 1-É; 	fls: 15, 	em 24/06/2015, averba-pe .  co,..derioelatente da 
hipeteeit, 	objeto 	do 	R-19/16.433, 	documento 	arquivado 	em 	daitérlo 	" Emol. • 
8435, 68. .TFJ. : 	8411,11 = R846,79. 	C 	e, : 24 junho..  de 2015. 	Eu, ,i4enia: á. , A. 
de Paula: Oficiaia Substituta. , 

. 	- us proprletKITos 	r. 	nuw 	lJt u 	e 	esposa sra. _sua 
AT,24EZIRA DE 07...IVE/RA, já qualificados; :alienaram fiduciariamante a totalidade 
do - imóvel desta Matricula, 	pela Cédula. de Crédito.  ,..Bancário ••• .Creidito RéSeçal 
(hipoteca-alienação fiduciária de bens imóveis)'com 	assinaburk, do credor, 'n,°.: 
237/28550/1876, 	de 	19/06/2015, 	-do 	valor "de •88400. 000,00, ; pagáveis',  én - 60 
parcelas, 	sendo "a 	Iig-imeira 	parcela 	vedcivei 	em, 20/07/2015: e . a 	última. era•- 
19/06/2b20, "no valor 'Cie 8$12 .359, 17 dada, -com taxa de juros 4iketla -. de 1,190% 

" a.m.' e taxa de juros efetiva::  de 25,34% ,a . a. ; a favor do BANCO 9RADESCO Ei.A...; 
agência de Iturama-MG, • com sede na.; Cidade de Deus, 	no inuniCiiiics 'e boinarázt de 
osasc6-SP, 	inscrito no CNPJ sob na  . 	60.746.948/0001-12; _protocolado sob ni..; 
7.1. 	•,: livro 1-0, 	fls. " 17, em 25/06/2.015, figurando como emitente' IJOAQ, BATi0TÀ. 
DE OLIVEIRA; »CPF n" ..-00.0.540.196;-80; 	as demais condições censtil da via Só 
negociável arsidiveidn em Cartórió. RPresentado. o CCIFt 2010/2011/2012/20513/2014:-  . 	 ,.... 
quitados 	e : 'Tad 	quitados 	até 	a 	prescrito 	data " recinfiimme 	(-Nd t  erni 1-  i da 	em _- 



Ficha 

133/ 
, . 	 ... 	. .. 

05/06/2015, 	válida até 02/12/2015 - NIRF. n°. 	3.181.162-0. 	prenotação: 	Emól.: 

R$24,-97. TFF.: R$5;04 - R$30,01.• Registro': 	Emial-: 	R$1.444,12.::TFJ.: R$800,12 = 

R$2.244,24. 	20 Arginvos: Sol.: R$96,00. TFJ.: R$30,20 = R$126,20. _Indicação: 

Emol.: 	42l)- 2. 	TFJ.: 	R$1,25.  l*A$5,27» -C. 'Ver,: 	25 de junho de 2015»Eu, Seeia 

C-. A. de-Paulw, Oficiala'Substituta.: »14,11~ 	 • 

- 	 n orlas 	n 	-1 	ei 	'' 	-, 	registrada sob n°. 	14.356, 	livro 3 
14/06/2016, 

(Auxiliar), 	protocolada sob no. 	76.513; livro 1-E. 	fls. 	97, 	em 	 - 
averba-se qüe O penhor declinar constante -de 95 novilhos bovinos nelofes media, 
várias pelageria, com 22 maseS.de  idade, endontram-sa-localizádos. neste imóvel 

e 	no imóvel'matriculadó sob n°.. ^.6.026,,livro 	2 	de 	Registro 	Geral, 	deste 

IffiobiIiárfO. 	Averbação: 	&apl.: - R$13,54. 	Redompe: 	R$0,81. 	TFJ,: . R$4,51 	= 

R$18,66. 	C. 	Verde 	junho 	de 	2016. 	kenia 	C. 	A. 	de 	Paula, 	Oficiala 
. Substituta.: . 	• 	 . 

. 
.., 	. 	. 	: . 

	• 
Av-30/16.43S ..r Conforme documentaçãoanexa à CRP8, -  abaixo referida,-  averba-se 

de Lázaro que o. imóvel destamatricula ehcontra-se cadastrado 
'
mo mora em nome 

Borges de Oliveira 	sob no 	421.014.014.494-0, 	com os 	seguintes 	dados: 	área 

total 	298,3861, 	mód. 	rural 	50,0822, 	.n° -de 	mód. 	-rurais 	5,91, 	mod. 	fiscal 

30,6000, 	h° 	de 	mod. 	fiscais 	9,9462, 	fmp.: 	3,0000, 	hiffli 	3.181.162-0, 

documentos 	Arquivados 	em Cartório—Emol.:. R$13,54. 	Recompe: 	R$0,81. TFJ.: 

$4,51 	- 	R$18,86. 	C. 	Verde, 	30 	de: novembro de 	2016. 	Eu,. 	/ger 	José Alves 

. àúnior. Oficial.: 	 . 
. 	 . 	. 

AV-31/16.433 - Conforme 	PH 'n" 40/00269r1, -datada de 18/11/2016, 	emitida, na 
registrada 

cidade de Mirassol-SP, por 15tMsztah DE :OLIVEIRA, já qualificada, 
sob &ri* 14.643, ficha, 	livro 3(AuXiliar), protocolada sob o n° 77.785, 	livro' 

'BANCO 1-E, 	fls. 	142, 	Sm 	29/11/2016, 	S 	favor 	do 	DO BRASIL 	S/A, 	agência 
e sem Quintiao-Mirassol-SP; aVerba-Se que o penhor cedular de Primeiro grau 

Concorrência de terceiros constante de 40 vacas nelore, várias pelagens, com 
36 meses de idade, marcadas na anca direita com a-márca "constante da cédula'.; 
a exceção dos assinalados pelasnarcas de origem, sncontram7se locelizados:no 
imóvel 	desta 	matricula. .Emol.: 	R$13,54. 	Recompe 	R$0,81. 	TFJ.: 	R$4,51, 

R$18,86. 	C. 	Verde, 	30 	de 	novembro 	de' 2016- 	Eu, 	/dar: jOsé - AiveS 'Jánier„:,  

Oficial.: 	 - 	• - 
. 	. 

AV-32/l6.433 - Pelo Aditivo de Re-ratificação à CREIn°  40/00249-7, protocolado • 
-:autorização dcv. 

sob n' 	79.477, 	livro 	1-2',-  fls. 	004, 	em 24/08/2017; 	Conforme 

credor BANCO DO BRASIL S/Ai averba-se o cancelamento do pastor, 'objeto da 

AV-29/16.433; 	documentos 	arquivados 'em Cartório. 	Emol.:: R$14,-62 	RecomPe. 

R$0,88. TFJ.: R$4,87 = R$20,37C. Verd 	de agostocie 2017. 	Eu, 	Kenia C. 

A. de Paula, Oficiala Substituta.: 	
010 n" 

-V Jak~ 	- 	on orne 	n 	amento 	C.. 	a 	•e 	Cr 	: nc r o 
de 	31/10/2017, 

237285501876, 	emitido 	na 	cidade 'de 	/turama-MG, 	em 	data 
devidamente assinado pelo emitente devedor Sr..00ÃO Eamisti-pic .OLIVEIRA, pela 

avalista Sra. 	CLÁUDIA MARIA FREITAS FERREIRA OLIVEIRA, 	pelos avalistas e 

garantidores, Sr. LÁZARO 'canas DE oravEraa.eHera. AINEZIRA DE OLIVEIRA ^ e 

pelos 	representantes 	do 	credor 	BANCO 	BRADESCO 	S/A, 	já 	qualificados, 

protocolado sob n" 	80.226, 	em" 15/12/2017, 	livro 1-F, 	fls. 	030, 	averba-se a 

renegociação da CCB, 	objeto do R-26/16.433, para dela' constar a consolidação 
do saldo devedor; o qual passa a Ser de R$355.000/00, 	que serão pagos em 6 
parcelas anuais e sucessivas, vencendo‘se a Primeira em 20/06/2d18 e'a 

pagos,

em 20/06/2023, no valor de R$94.981,39 cada, com taxa de 'juros remUneratórios, 
prefixados 	de 	1,350% 	a.m., 	correspondentes 	á 	17,45865856 	a.a.; "es 	demais 

condições 	constam-  da 	via 	não 	negociável 	arquivada 	em 	Cartório. 	Emol.: 

R$673,06. 	Recompe.: R$40,38. TFJ.: R$331,50 - R$1.044,94. Emolumentos cotados 
de acordo com o inciso IV, •5 3° do artigo.10 de Lei 15.424/2004. C. V 	18 

,(11-7 	4.., 	V,-,n-I',r 	a 	de. 	p.”1. 	• nfiri,..1., 	4,1-~ii-lii-S 	• .4 -̂ .4.,---1,-- ..1.-. (wentimia 	renq ) 
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?inata C. Abes de Paute -bine 

Campem Verde, 1910212019 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINA VERDE-MG 
CEP 38270-000 Fana: (34) 3412-3041 - 	sen,e08elrnovalifflhatma3 com 

Titular: 10;w José Alvos Júnior  

PODER JUDICIÁRIO • TJMG 
RREGEDORIAiGERAL DE JUSTIÇA 

o 

01.410VEfs 
O 

co SERVENTIA 
Rua 20. na 840 - Ca 

	 _ 
I  Selo EletrôniCTO—N) ,° \tÕrF31878 
Ced.-Seg:: 416-1-9-3828773110.3" t,  1,,  

Ou ih1 ideiáid‘deUÉSOre,lic 6V1 
Eme!' R$ 17,77 Re c : RV-1 ;07;rf d;RS,e,fi 	0:36-Tota I:RS 	85_ 

• Consulte a v alkikéle:.neSsit'éiiiitO.í://selos.tjnig.jus.br  
•  

" 
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Cl 
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16.43r—) 

AV- 	.433 - A requerimento do ~CO BRADESCO 8/Ar  lá qualificado, 
representado por sua procuradora Jaqueline Vieira Mundial, protocolado sob n" 
83.409 em data de 08/02/2019, livro 1-F, fls. 135, averba-se a consolidação da 
propeciadada Ga Date do adiaaiário BAGCO BEADZSCO da, tendo em vista o decurso 
do prazo sem a purgação da mora por parte do devedor e pelos terceiros 
garantidores, conforme certidões de intimação pessoal dos Sr(s). João Batista 
de Oliveira, Lázaro Borges de Oliveira, Abnezira de Oliveira e Cláudia Maria 
Freitas Ferreira Oliveira, expedidas por esta Serventia em data de 02/01/2019, 
sendo que o recolhimento do ITBI sobre o valor de R$241.000,00 foi apresentado 
a este Oficial, documentos arquivados em Cartório. Selo Eletr.: CLZ08333, cód. 
seg.: 2085.2865.7054.5376. Emol. : R$1.797,83. Reccaope: R$107,86. ISS: R$35,96. 
TFJ. R$1.055,86 	R$2.997,51. C. Verde, 19 de fevereiro de 2019. Eu, Kenia 
Cristina Alves de Paula. Oficiala Substituta- 

AV-35/16.433 - Considerando a consolidação da propriedade fiduciária, conforme 
AV-34/16.433, fica cancelada a alienação fida:daria, objeto do R-28/16.433 e 
AV-33/14.633, documentos arquivados em Cartório. Selo Eletr.: CLZ08333, cód. 
seg. 2085.2865.7054.5376. Enol.: R$16,16. Recompe: R$ 0,97 . ISS: IL$0,32. 
R$5,38 R$22,83. C. Verde, 19 de fevereiro de 2019. Eu, Kenia Cristina Alves 
de Paula. Oficiala Substituta. 

CERTIDÃO 

Cedrino e dou fé que a presente adota é tepeadução aulenbea 
da metrfade It. 16433, Livro 2 de Regista, Geral, desta Serartia, 
esbalda nos termos dDed 19, § V, bi 6.015, de 31/12173. 

(continua na folha N° 
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