
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

GCOMARCA 13E CAMPINA 'VERDr ISTAb 
tt 

46g' 

CC 	573 Ujt  

.4"/VAeS2  
egir  

bE MINAS GERAIS 

Rua 20. n° 640- Centro -CEP: 38270000 - Fone. 034 3412-3041 
?ger José Alves Júnior - Oficial 

CERTIDÃO 

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

C. Verde, 17 de  setembro 	1• se  85 

• • • • 
IMÓVEL: Uma gleba na fazenda Seis Irmãos, do distrito de Honoropolisi -deste 
município e comarca, 'com a área total de 29.04.00 hectares, 	de campos .sem 
benfeitorias, dentro das divisas seguintes: Inicie-se em um esticador cravado 
junto as divisas de.Valtuir•Conceição da Silva e Lázaro Borges de Oliveira; 
dai,-- Segue confrontando com este último, coeerumo e distancia de 86"15'12" 
FF Por. 991 metros a um esticador cravado no canto e divisa .de Valdemar•Alves 
de Oliveira; dai, segue defletindo a esquerda e confrontando com o último, c6n .  
os..nmios 	e distancias: 	52"45 1 451.  NW, 	por 	990 metros; 	16"21.'ll" 	NE,por- 192 
me-troe-ao veio d'água do córrego Palmito; 	dai, 	segue veio d'água acima e 
confrontando com Valtuir Conceição.  da Silva, 	nume distancia em reta- de ,.45 
metrosva um esticador cravado abaixo'de uma ponte; dni,.segue_defletindo:a.  
esquerda e na mesma confrontação com o rumo e distandia,de-i6"21,11•",SW por 
746,69-metros; 4 divisa de .LaZaro.  Borges de Oliveira, 	ponto de principio; ' 
cagaStrada no -*Acra :.sob no 	421_014.008.842, 	em nome de Juvenal Martins de 
Oliveira, 	Com es'ségnintes dados: 	área total': 	1.066,7; módulo: 30,0; 'ri° de 
módulos: 	32,65; 	fração mínima de parcelamento: 	3,0, 	quitado no exercício de'' 
1985.. ! 	Proprietários: 	VALDE:~ ALVES DE OLIVEIRA, ..agricultor e 	sua eulber, 
*merina de Oliveira 	d'elar, brasileiros., CPF n" 211.751.956-34, domiciliados . 
neste município.. Titulo'de domínio: R-1/4.743, fls. 22, livro 2-R,-de Registro 
Geral,- deste Imobiliário. C. Verde, 17 de setembro de 1985. Eu,vDivina'Antonia' 
Nühes, escrevente juramentada, a escrevi- Eu, Gilma Teixeira Machado, oficial, 
a subscrevo. Gitea•Teixeira.Machado. 

026-- Os proprietários, 	adima qualificados, 'transmitiram a título de 
compra e vende, ?pare iámuto BONGES DE =vima, 	casado com-AIMMXISLA xa 
ourmuutp 	brasileiras, 	ele 	agricultor, 	ela.  do lar, 	CPF. n", 183.205.976-68, 
domiciliados Reste muni-O-pie, todo o imóvel desta,matricula,'.  pelo valor de 
Cr$72.600.000, conforme escritura de 13/09/1905, das notas n" 74, i2s. 82/82v,. 
do Cartório do 1" Tabelionato.  e Registro Civil de .Itprama-MG, protocolada, 
hoje, sob nr.:22.325, fls. 358, livro 1-C, da qual constab as quitações com os 
cofres públicos, 	Incra, as guias de recolhimento do ITBI .devido qa4 remessa 
da 0,0.I. 	à Receita. Federal. 	C. 	Verde, 	17 de setembro de 1985. 	Eu, 	Divina 
Ari-tanja Nunes, escreVenté juramentada, o escrevi. Eu, Gilma Teixeira Machado, 
oficial o subscrevo. állma Teixeira Machado. 

R-2/6.026 - OS proprietários, qualificados no R-1/6.026, constituíram hipoteca 
Cedular 	da' 	totalidade 	do 	imóvel 	desta 	matricnia, 	pela' 	CRPH 	n" 
0101001.2003.0041974, 	de 16/07/2003, 	do valor de RS35.000,00, 	ve-ncivel em 09 
de julho de 2004, com juros de 8,75% a.a.; as demais condições constam da via 
não negociável arquivada em Cartório e objeto do registro n° 6.505, 	ficha, 
livro 3 (Auxiliar), a favor do HSBC Bank Brasil... S/A-Banco Múltiplo, agencia de 
Iturama-MG, 	sede em Curitiba-PRJ1iiscrito no CáPJ sob n' 01.701.201/0001-89. 
Apresentada a quitação com eCCIR 2000/2001/2062 e ITR nos exercícios de' 1998 
a 2002. 	C. Verde, 	25 de 'julho de 2003. 	Eu, 	Cleonice F. 	Pereira, 	escrevente 
juramentada, 	o escrevi. 	Eu, 	Clima Teixeira Machado, 	oficiei, 	o subscreve: 
Gilma Teixeira Machado, 

R-3/6.026 - Os proprietários qualificadOs.ne  R-1/6.426, aehdirela./portadora do 
CPF n° 059.075.666-47, constituíram hipoteca cedular da tetalidade do imóvel 
desta matricula, pela CRH no 0101001.2004-0142014, de 18/01/2005, do valor de 
i8i0.200,00, 	vencível" em 	05/12/2005, 	com 	juros 	de 	8,758 	a.a.; 	as 
demais 	condições constam da via não negociável . arquivada em Cartório e Objeto 
do registro n° 7.427, ficha, livro 3 	(Auxiliar), a favor'do_BSBC_Bank Brasil 
S/A - Banco Múltiplo, agência de Iturama-MG, sede em Curitiba-PR, inscrito no 
CNPJ sob n" 01.701.201/0001-89. Apresentada a quitação com ITR no-exercício de 
2003 	a 	2004. 	C. 	Verde, 	26.  de 	janeiro de 	2005. 	Eu, 	Cleonice 	F. 	Pereira, 
escrevente juramentada, o escrevi- Eu, Silda Maria Macedo, oficial, substituta 
o subscrevo. Slide Maria Macedo. 
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H-4/6.026 - Os proprietários, qualificados no 9-1/6.026, constituíram hipoteca 
cedular, 	da 	totalidade 	do 	imóvel 	desta 	matricula, 	pela 	CRI( 	n" 
0101001.2005.011887, 	de 09/09/05, 	do valor de R$25.050,00, vencível em 04 de 
agosto de 2006, com juros de 8,75% a.a.; as demais condições constam da via 
não negociável, 	arquivada em Cartório e objeto do registro n° 7.715, 	fiChn, 
livro 3 (Auxiliar), a.favor do HSBC Bank Brasil S/A- Banco Múltiplo, agência 
de 	Iturama-MG, 	em 	Curitiba-PR, 	inscrito 	no 	CNPJ 	sal,. .• n' sede 
01.701.201/0001-89. 	Emol.: 	R$247,37; 	Recompe: 	R$14,83; 	T.F.J.: 	R$100,23: C. 
Verde, 	15 	de 	setembro 	de 	2005. 	Eu, 	Cleonice 	F. 	Pereira, 	escrevente 
juramentada, 	o escrevi. Eu, 	Silda Maria Macedo, oficial, 	o subscrevo, Silda 
Maria Macedo. 	 . 

AV-5/6.026 - Pelo aditivo de 31/10/05, arquivado em Cartório, fica retificado 
o campo "Imóvel para aplicação do crédito", da cédula objetndo 9-4/6.026, que 

9.012 	e 	10.152, 	neste passa 	a 	ser 	fazenda 	Seis 	Irmãos, 	matriculas 	nos 
município. 	Emál.: 	R$12,67; Recompe: 	R$0,76; 	T.F.J.: 	R$4,23. 	C. 	Verde, 	28 de 
novembro de 2005_ Eu, Cleonice F. Pereira, escrevente juramentada, a escrevi. 
Eu, Silda Maria Macedo, oficial, a subscrevo. Silda Maria Macedo. 

9-6/6.026 - Os proprietários, qualificados no 9-1/6.026, constituíram hipoteca 
cedular 	da 	totalidade 	do 	imóvel 	desta 	matricula, 	pela 	CRU 	n" 
0101001-2006-0151463, de 20/12/06, do valor de R$30.000,00, vencivel em 05 de 
fevereiro de 2009, com juros de 8,75% a.a.; as demais condiçÕes constam da via 
não negociável, arquivada em Cartório e objeto do registro n" 8.485, 	ficha, 
livro 3 (Auxiliar), a.  favor do HSBC Bank Brasil S/A -- Banco Múltiplo, agencia 
de 	Iturama-MG, 	sede 	em 	Curitiba-PR, 	inscrito 	'no 	CNPJ 	sob 	n°  
01.701.201/0001-89. Apresentada a quitação com o CC/R 2003/2004/2005e ITR nos 
exercícios de 2005 e 2006. C. Verde, 22 de dezembro de 2006. Eu, Cleonice F. 
Pereira, esárevente juramentada, o escrevi. Eu, Silda Maria Macedo, oficial, o 
subscrevo. Slide Maria Macedo. 

2,-7/6.026-  Os proprietários; qualificados no 9-1/6.026, constituíram hipoteca 
cedular 	da 	totalidade 	do 	imóvel 	desta 	matricula, 	pela 	CRI! 	no. 
0101001.2008.0066095 de 04/06/2008, do valor de R$57.690,00, vencível em 13 de 
maio de 2009, com juros de 6,75% a.a.; as demais condições constam da-via não 
negociável arquivada em Cartório e objeto do registro n". 9.331, ficha, livro 
3 	(Auxiliar), 	a favor do HSBC Bank Brasil S.A., 	Banco Múltiplo, 	agencia de 

Iturama-MG, 	com 	sede 	em 	Curitiba-PR, 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	no. 

01.701.201/0001-89_ 	Apresentada 	a 	quitação 	com 	ITR no 	exercício 	de 	2007. 

Emol.: 	R$65,68. 	Recompe.: 	R$3,93. 	T.F.J.: 	R$22,80. 	C. 	Verde, 	05 de junho de 

2008. 	Eu, 	Kenia C. 	A. 	de Paula, 	escrevente, 	a escrevi. 	Eu, 	Igar José Alves 
Júnior, Oficial, a subscrevo. Igar José Alves Júnior. 

AV-0/6.026: 	Cancelado 	o 	Ônus 	constante do 	R-2/6.026, 	retro, 	conforme 
autorização do credor arquivado em Cartório. Emol.: R$35,33. Recompe.: R$2,11-
T.F.J.: R$11,69. C. Verde, 21 de setembro de 2009. Eu, 'Igar José Alves Júnior, 
Oficial.: 

AV-9/6.026: 	ancelado 	o 	ónus 	constante 	do 	R-4/6.026, 	retro, 	conforme 
autorização do credor arquivado em Cartório. Emol.: R$35,33. Recompe.: R$2,11. 
T.F.J.: R$11,69. C.-Verde, 11 de setembro de 2009. Eu, Igar José Alves Júnior, 
Oficial.: .r.,  c 
AV-10/6.026: 	Cancelado 	o 	ónus 	constante 	do 	9-7/6.026, 	retro, 	conforme 
autorização do credor arquivado em Cartório. Emol.: R$31,94. Recompe.: R$191. 
T.F.J.: R$10,56. C. Verde, I.1 de setembro de 2009. Eu, Igar José Alves Júnior, 
Oficial.: 

• • 
AV-11/6.02 : 	Cincelado 	6nus 	constante 	do 	R-6/6.026, 	retro, 	conforme 

•.• 
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autorização do: credor arquivado em,Cartório. Emol.: R$31,94.. Recompe.: R$1;91:- 
T,F.j4.-: R$10,56. C: Verde, 	17 de setembro de 2009. Ene 	Igar Jcisé Alves Júnior., 
Oficiall:. 	, 	. 	. 	 . 

. 	. 	, 	.. 	-.. 
V--''#2 	 ânus 	constante 	do 	R-3/6.026, 	retro, 	conforme Al/.6.026: 	Cancelado .o 

aútorização do credor-arquivado em Cartório. Emol.: R$21,87.Alecompe. 	R$1,31. 
T.F13..R$7,24.. C:-Verda,.29-de-setembro de 2009- Eg, Igar 'José Alves Júnior, ., 	. 
Ofidial: 

R13/6.026 - Os proprietários Lázaro Borges de Oliveirae sua esposa AlineXira 
• de: Oliveira, já qualificados, constituíram 	hipoteca cedular da totalidade .do.  
imóvel desta matrícula, 	pela CRU no. 	201005067, 	de 27/05/2010, 	do valor de 
p$,168:000,00,:vencível. em 30. de abril de 2011, 	com juros de 	6:75% 	a.a.; 	as 
demais,..condiçoeS constam da via não negociável arquivada em Cartório e objeto. ' 
do registro no. 	10.520, 	ficha, livro 3 (Auxiliar), -a favor,  do Banco gredoso° 
S_A.,? 	agencia 	de 	Iturama-MG, 	com sede na 	Cidade 	de- Deus, 'no municipdxi,„4, 
comarca de Osasco -SP, inscrito no CNPJ sob n*. 60.746.948/0001-12. Apresentada' 
a quitação com CCIR ..2006/2007/2008/2009 e ITR quitado at&-a presente.datar  
conforme 	CND 	emitida 	em 	06/04/2010, 	valida 	até 	03/10/2010 	'(NIRE' 	ri". ' 
3.181.162-0). 	Emol.: 	R$52)46. 	Recompe.: 	R$3,15,.T..F.J-..:.,R$18,53. 	d. 	Verde-3i 
de maio de 2010. Eg, 	Igar José Alves Júnior, Oficial.: . 	-- 	. 

,(... 	- 	. 
R2-14/6.026- 	Os 	proprietários 	Sr. 	LÁZARO BORGES.DE 	OLIVEIRA e 	sua ,!--éspoas 
ALMEZIAA .DE OLIVEIRA, 	já qualificados, protocolado sob n°.61.512, livro 1-C, 
Éls,), 11, constituíram -hipoteca cedular da. totalidade do imóvel desta matricula 
pele ...Cédula 	de 	Crédito .Bancário 	Crédito 	Pessoal 	-.-. ' Hipoteca 	/,:. Alienação 
fiduciária de bens imóveis n*. 237/3255/28062019-1, de 28/06/2010, dó valor dé 
R$J00,900,00, 	vendível 	em,- 28: de 	junho- de 	2015, 'com :juros 	de 	19,56% 	a.a.. e 
1-,50%a.m, 	os emitentes declaram opção ao regime de. pré -fixação; ,as demais 
condições constam.da via não negociável arquivada em Cartório .e. objeto,db 
registro.  n". .10.595.. ficha, 	livro 	3 	(Auxiliar), 	a 	favor do Banco Bradesco 
• S.A., : agência-  de 	ltgraMkuMG, 	com sede 	na Cididei.de 	Dens, 	na município 	e 
comarca. de Osasco-SP,..:inscrito no CNPJ sob n*. 60.746.940/0001-12. Apresentada 
a -quitação Com CCIR 2006/2007/2008/2009 e ITR quitadd-áté-apresente data, 
contorne .CND 	emitida . em 	28/06/2010, 	valida 	até 	25/12/2010 	(NIRF 	a!;.- 
3181162-0). 	Emol.: 	R81.000,23. 	Recompe.: 	R$60,01, ,,T.F.J.: 	. R8587,43. :C. 
Verde, 28 de junho de 2010. Eu, Igar José Alves Junior. Oficial:. 	. 

. 	 . 	,. 
Rfl15/6.026 - 	Os proprietários Sr. 	LÁZARO BORGES 	DE .OLIVEIRA e sua. esposa 
AhMEZTRÁ DE OLIVEXRA, acima qualificados, 	constituíram hipoteca cedular: da 
tonidade do imóvel-desta matricula, pela.  CRPH n". 201005140, de 24/11/2010, . 
do valorde R$200.000,00,-vencivel em 23 de novembro..de 2012, 	com juros -de 
.6,75% a.a.; 	as demais condições constam da via nfto_negociável arquivada em 
Cartório e objeto do registro n". 	10.878, 	ficha, 	livro' 3 	(Auxiliar), a favo* 
do Banco.Bradesco S,A., agencia de .Iturama-MG, com sede na-Cidade de Deus, 'no 
municipioe comarca de Osasco -SP, inscrito no CNPJ Sob n*. 60:746.948/0001-12. 
Apresentadas as quitacõeS com CCIR 2006/2007/2008/2009 e ITR 'até a presente 
data, 	conforme CND emitida - em 02/12/2010, 	valida até 31/05/2011 - RIRE n". 
3.181.162-0. 	Enol.: 	R$5.2.,46. 	Recompe.:-. R$3,15, 	T.F.J.: 	R$18,53.'C. 	Verde, 	02 
de dezembro de 2010. Eu, .Igar José Alves Júnior; Oficial.; 	. 

- 

	

. 	. . 	 . 
R-16/6.026 	- Os proprietários Sr. 	LAZARD monagià •  'LÉS OLIVEIRA 'e sua esposa, 
Al.MEZWA DR.02LIVEIRAL,,'Relma qualificados, 	constituíram hipoteca cedular da 
tetalidade do imóvel desta matricula, pela CRU n'. 201105046, de 08/06/2911, 
do valor de R$220.000,00, ..vencível em 30 de abril 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". 	11.188, 	ficha, livro 3 	(Auxiliar), 	a-favor do Banco 
Bradesco S.A., agencia de Iturama -NG, com sede na Cidade de Deus,-  no município 
e 	comarca 	do 	•Osasco-SP, 	inscrito' 	n.o 	CINIPJ . 	sob 	n". 	60.746.948/0001-.1.2. 

(conthsaansfelhalfkiiv ) 
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Apresentadas as quitações com. CCIR 2006/2007/2008/2009 e ITR até a presente 
clara, 	conforme CND emitida em 09/06/2011, 	válida até 06/12/2011 - RIRE no. 

3.181.162-0. 	Emol.: 	R$60,68. 	T.F.J.: 	R$20,22: 	C. Ve  d 	9 de junho de 2011 

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

W-17/6.026 - Os proprietários Sr. LAZARO nas DE OLIVEIRA e sua esposa Bra. 
~EIRA DE 	OLIVEIRA, 	já 	qualificados, 	constituíram 	hipoteca 	cedular -da 
totalidade de imóvel desta matrícula, pela CRU n". 201105119, de 21/12/2011r 
do valor de R$207.000,00, 	vencível em 20 de dezembro de 2012, 	com juros de 

6;75% 	a.a., 	protocolada 	sob 	n". 	65.196, 	livro 	1-C, 	fls. 	112; 	as 	demais 

condições constam da via não negociável arquivada em Cartório . e objeto do 

registro n". 	11.514, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a 	favor do Banco Bradesco 

S.A., 	agencia 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. 
Apresentada 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 - NIRF n". 

3.181.162-0. 	C. 	Verde, 	2 	ezembro de 	2011. 	Eu, 	Kenia 	C. 	A. 	de 	Paula, 

Oficiala Substituta.: 

R-18/6.026 	Os propr 	s Sr. LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA e sua esposa Sra. 
~EIRA DÉ 	OLIVEIRA, 	já 	qualificados, 	constituíram hipoteca 	cedular 	da 
totalidade do imóvel desta matrícula, pela CRI! n". 201205059, 	de 30/05/2012, 
do valor de R$193.000,00, vencível em 30 de abril de 2013, com juros de 6,75% 
a.a., 	protocolada sob n". 	66.261, 	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 S.A.., agencia de 
IturamaMG, com sede na Cidade de Deus, no município e comarca de Osasco-SP, 
inscrito 'no CNPJ sob n". 	60.746.948/0001-12. 	Apresentadas as quitações com 
CCIR 2006/2007/2006/2009 e ITR até a presente data, 	conforme CND emitida em 
30/05/2012, válida até 26/11/2012 - NIRF n". 3.181.162-0. 	. 	, 31 de maio 

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

AV-19/6,026 	- 	Conforme 	autorização 	do 	credor, 	arquivado 	em 	Cartório, 

protocolado sob n". 	66-655, livro 1-C, fls. 155, averba-se o cancelamento do 
ânus constante do R-13/6.026. Emo.: R$30,52. TFJ.: R$9,50 - R$40,02. C 	de,. 

16 de agosto de 2012. Kenia C. A. de Paula, Oficiala Substituta.: 

R-20/6.026 - Os-  proprietários Sr. LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA e sua esposa Sra. 
AMMEZIRA DE 	OCLIVEIEtA., 	já 	qualificados, 	constituíram 	hipoteca 	cedular 	da 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CRPB n". 201305019, de 21/02/2013, 
do valor de R$110.000,00, vencível em 21 de fevereiro de 2014, 	com juros de 

5,50% 	a.a., 	protocolada-sob 	no. 	68.283, 	livro 	1-1),. fls. 	06; 	as 	demais. 
Condições constam da via não negociável arquivada em Camterio e objeto do 
registro n". 	12.173: ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a 	favor dó Banco Bradeaco 

S.A., 	agencia 	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. Apresento o 
CCIR 	2006/2007/2008/2009 	quitados 	e 	ITRs 	quitados 	até Ha 	presente .data., 

conforme 	CND 	emitida 	em 	22/02/2013, 	válida 	até 	21/08/2013 	- 	NIRF 	n". 

3.181.162-0. 	C. 	Verde, 	2 	de 	fevereiro de 2013. 	Eu, 	Kenia C. 	A. 	de Paula, 

Oficiala Substituta.: 
-a. 

R 	11 - 	- GT 	 OLIVEIRA t.....-- 
da 

~EIRA DE 	OLIVEIRA, 	já 	qualificades, 	constituíram 	hipoteca 	cedular 

	

. totaFidade do imóvel desta matricula, pela CRPH ri?. 	201305078; de 14/06/2013, 

do valor de R$200.000,00, vencível em 30 de abril de 2014, com juros de 5r50R 

a.a., 	protocolado 	sob n". 	69.035, .livro 	1-0, 	fia. 	33; 	as 	demais .condigõee 

constam da via não negociável arquivada em Cartório e objeto do registro n'. 

12.375, ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), a favor do BANCO BRADESCO S.A., 
agência de 

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

i'mnfirma na lialm N'..^ 	1 

Ing. 418 - 1021IP 
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C 6.026  ) 

. 0"*"" E-23/6:026  - proprietário Sr: LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA .jÇ  anuênCia de Atm 
esposà;:Sra."-ALMSSIRA DE OLIVEIRA, já qualificados, cOnatituirám hipoteca 
.Oeduiar da totalidade ct.O IMCval desta matricula pela:ÇRS:_n°- 201405030/yiá: 
3/03/2014, do valor de R611.000,00, venciVel em lá de março de 2615,,  Cosi' 

juros de 5,50% a"..a,•prétocolado sob no. 71.125, em data de 1.7/03/2014:,"-livro •. 
1-0, fls, 104t as demais condições constam da via náo-DagocieVel-arquiveda: em H - 
Cartório é objeto do registro nO. 12.809,IfiCha; 	•e>f•atdr 
do 'BANCO BRADESCO'ff.A.,'agencia' de Ituraina-lMG, com sede no•Cídade de" Deus, no 
menicipio e" coa:Orce/de OaadcorSp, :inscrito no CEPJ:sobTn*.-:60.76.94̂8/0001L12. 
-Apreeentadoó CCIR 2006/260/2008/2609 quitados e j-Tás'quitodósaté•  á Presente " 
data_ Conforme CND emitida em 50/01/2014, .válida &W.29/07/201-4:  
3:161.162-01 C. Verde, 17 :de março de 2014: Ét:t* Igor José Alves -Júnior 	H• 	• 
Oficiar. 	_ 	. 	• • 	- 	• 

inscrito- no" CNPJ 	sete 	b.°:; '60.746.948/0001-12.- A:Pré:Sentado.- 'o • CCIR'.  
200/2007/2008/2009 quitados -A ITRO quitados até a presente data, conforme CND " 
'emitida em 07/06/201.3, -válida Átá 04/12/201"3 - -- NiRF.n': 5461:162-03:. C :verde, 	- 
19-de-junho de 2013. Eu, Kenia C A..de Paula, • Oficiala Substitute.: 	' • 

- 	• 	 •• 	. 	. 	. 	• 	• 	- 
AV--22/15.026.--  Conforme-documentos anexes a.CRH n° 2-01405030, abaixe -referida, 	' • 
averba-se que o imóvel desta matricula encontra-se cadastrado no mora em nome.  
deLázaro.Borges de •OliVdrra aob-n°, ^ A21,-014.014.494-0, com os 4áteAtinteà dadost. 
área total 298,3661; mód. 'rural .42,2234, n° de m6d. rurais 7,01, Mód. fiscal 
.36,00.00,--n" de mód. -teceis. 9,9462, fraP.: 3,0000; - nirtt 3.161,462-0:- 
documentos arquivados : em Cartório. Emol.: R612,57:. 	R69,S5H R616,52.0. _ 
Verde,'17-de Márgb" de" 20171': Eu,. ligar José- Alves Júnior, Oficie _ 	. . 

-_ _ ALMEZIRA DE. OLIVEIRA, c:14 , qu'aiificàdos,. donstitulrem hipoteca .Cedular da 
totalidade,do imóVél deste matricula, pela CRS n°: ,2014050 	

, 
65,-.0e 06/05/2014, 

do valor da R$200,000,00,: :vencível em '30.0e Ábril de 2015 Com jures.de  
a.a. protocciladopob a*. 71.440, liVro 	fie. 115; e:M...07/05/2014; as , 
demais condições constarüda•via não negociável arquivada.. eeCartório e objeto 
do7registroAnO.'12.90.9,1ficha, livro 3 -(Aexiliat), a favor do BANCO BEADESCND. 
S.A..- agência de Iturama-MG, :com sede na Cidade de DeosiHno„municipio e 
comarca de OsescoSP, inscrito há CEPj- sob n4.Y60.746..648/000112,,Ápreeentado 
o ÇÇIR 20051200/2066/2009 quitados :e ITRs qUitadOa• até a"presente 'dote 	- 
^confo"rme,  :CNC, ' emitida ..am. 07/05/2014; válida até 03/11/2014 "- NIRF" n°. 
3t101,162-0. C. er 	"- de máló de 2014. Eu, Kenia C. 2L de Paula, Ofiéiaia 
Substituta.: 

	

	- , 

AV-25/6.026  --A- tequeriMento do proprietário Zr: LÁZARO BORGES pg ox.ramgç já 
qualificado, prOiOétilodo sob e° 72.340" em data de 10/09/2014d livro 1-6.,•fià. 
149)»averbe-se que o í.Móvei deste matrícula endentra-se CádaatradO no ÇAR sob 
no MC-5111101-009E651C3A7742E9BFAS29E83C2A7274, em_ data de. 21/08/2014A As--  - 
09:24:50'hs., documentod amoivadoe ara Cartório, Emol:-: Rei2,57. TFJ.t R$3,95 
- R616,52. 	Verde, 10 -'de Setembrá de. 2014, Eu, iget dásáAlves Júnior. 
Oficial. 

 - 	BORCES DE Otzwiá.h e oe esóosa Sra.' 
ALBEZrRA ME OLIVEIRA, já qualificados, constituíram hipoteca cédula. da 
totalidade do imóvel Cesta matricula, pela CR$ tta,1201405149fde 21/11/2014, 
do valordeR699..931,20",Hvencivel ár6-21 de ..novembro dó 2015,. 	com juros de 
550 -.0...;4protocolodo "Sob n': 72.945, livro 	fls.:170, em 28/11/21314; as 

, deOjais•condiçõeo constarattavia não negociável amoitado em Cartório é objeto 
do "registro A'. :13.448, ficha, lietc,3, (Auxiliar), a faVpr do BANCO illiarigsco 
s:À.,» anência de atureMa-MG, :coe sede na Cidade" de Deus.. Do município e 
_comarca de OSasco,SP, inscrito no CNPJ sob no: 60.746,948/000112. Apresentado • 

Cá= 2006/20.07/2000/2009-qUitados ,e ITRs quitados -até ,a presente dotai 
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conforme 	CND 	emitida 	em 	24/11/2014, 	válida 	até 	23/05/2015 	- 	141.12F 	no. 

3.181.162-0. 	C. 	Verde, 	2 	de 	ro 	de 	2014. 	Eu, 	Kenia 	C. 	A. 	de-.Paula, 

Oficiala Substituta.: 
A.  

AV-27/6.026.- Conform 	aut 	o do credor BANCO ~MOCO 0/24, protoOdla0e 
sob n° 74.240, livro 1-E, 	fls. 15, em 24106/2015, averba-se o cancelamento/da 
hipoteca, 	objeto do R-14/6.026, 	documento arquivado ém Cartório. 	Prehotação: 
Emol.: 	R$24,97. 	TFJ.: 	R$5,04 	• •R$30,01. 	Averbação:.  Emol.: 	R$35,68: 	TFJ.:: 
R$11,11 	= 	R$46,79. 	06 	Arquivos: 	Emol.: 	R$28,80. 	TFJ.: 	R$9,06 	= 	R$37,86. ... ç 
Verde, 24 junho de 2015. Eu, Kenia C. A. de Paula. Oficiala Substituta. 	- 	..-. 

AV-20/6.026 . - Conforme autorizaCão do credor BANCO BRADESCO 13/A, protocolada 
sob n* 74.240, 'livro 1-E, 	fls: 15, em 24/06/2015, 	averba-se o cancelamento da 
hipoteca, 	Objeto 	do 	R-15/6..026, 	documento 	arquivado 	mi 	Cartório. 	Emol.: 
R$35,68. 	TFJ.: 	R$11,11 = R$46,79. 	, 	24 junho de 2015- 	Eu, 	Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 

......-----" 
AV-29/6.026 - Conforme autorização do credor BANCO BRABESCO B/A, protocolada 
sob n° 74.240, livro 1-E, 	fls. 15, em 24/06/2015, averba-se o Cancelamento:: da 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-16/6.026, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol.: 
R$35,68. TFJ.: R$11,11 - R$46,79 	, 	24 junho de 2015. Eu, 	Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 	 . 

. 	• ____.....--- 
AV-~6.026 - Conforme autorização do credor BANCO ~BASCO 8/A, Protocolada 
sob n°  74.241, livro 1-E, 	fls. •15 •, 	em 24/06/2015, averba+se o canceianento da. 
hipoteca, 	objeto do R-17/6.026, 	documento arquivado em.  Cartório. 	Prenotaçâou:. 
Emol.: 	R$24.,97. 	TFJ.: 	R$5,04 	= 	R$30,01. 	Averbação 	Emol.: 	R$35̂,66. 	TFJ.: 
R$11,11 	- 	R$46,79. 	06 Arquivos: 	Emol.: 	R$28,80. 	TFJ.: 	R$9,06 	= R$37,86. 	C: 
Verde, 24 junho de 2015. Eu, Kenia C. A. de Paula. Oficiala Substituta. 

AV-31/6.026 - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO 0/A, protocolada 
sob n°  74.241, livro 1-E, 	fls. 15, em 24/06/2015, averba-se o cancelamento da 
hipoteca, 	Objeto 	do 	R-18/6.026, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol.: 
R$35,68. TFJ.: R$11,11 -. R$46,79 	C. 	e, 	24 junho de 2015. 	Eu, 	Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta.  

AV-32/6.026 - Conforme autorização do credor BANCO BBADESCO 0/A, protocolada 
sob n' 74.241, livro 1-E, 	fls. 15, em 24/06/2015, averba-se o cancelamento da 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-20/6.026, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol.: . 
R$35,68. TFJ.: R$11,11 = R$46,79. 	de, 	24 junho de 2015. Eu, 	Kenia C. A. 

Substituta. de Paula. Oficiala 

AV-33/6.026 - Conforme autorização do credor BANCO BBADESCO S/A,protocoláda 
sob n* 74.242, livro 1-E, 	fls. 15, em 24/06/2015, averba-se O cancelamento da 
hipoteca, objeto do R-21/6.026, 	documento arquivado em Cartório. 	Prenotação: 
Emol.: 	R$24,97. 	TFJ.: 	R$5,04 	-. 	R$30,01. 	Averbação: 	&hol.': 	R$35,68. 	TFJ.: 

TFJ.: 	= 5$37, R$11,11 	= R$46,19. 	06 Arquivos: 	Emol.: 	R$28,- 80. 	R$9,06 
Verde, 24 junho de 2015. Eu, Kenia C. A. de Paula. Oficiala Substitut 	y 

i 

AV-36/6.026 - Conforme autorização do Credor BANCO BRADASCO S/A, protocolada 
sob n' 74.242, livro lE, 	fls. 15, em 24/06/2015, averba-se o cancelamento da 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-23/6.026; 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol,: 
R635,68. TFJ.: R$11,11 .- R$46,79. C 	Verde, 	24 junho de 2015. 	Eu, Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 

AV-35/6.026 - Conforme autorização do credor BANCO BRADE= B/A, protocolada 
sob o" 74.242, livro 1-E, 	Lis.. 15, em 24/06/2015, averba-se o cancelamento da 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-24/6.026, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Evada.: 
R$35,68. 	TFJ.:_ 5$11,11 is R$46,79: 	C. Verde, 	24 junho de 2015. 	Eu, 	Kenia C. A. 

/........a.........~.~^,. N 
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. 	. 	_ 	. 	, 	.. 	.. • ... 
: dê Pad/a. 	Oficinle Sábstituta.:^. 	- • 	..: ." • ...- .. 	.. 	.. 

^V-36/6.026 ."-. Conforme .,. autorização do credor BANCO BRADE:3CW 6/A, • protocolada 
. 	sob ii° • 79.243, .-- livro 18-  ^ fia . 	15, 	em .29/06/2015, .. eljOrbaLee - o âancelatimarir-O:̂da 

hipoteca, .. objeto . dó ,87.26/ 6: 026, - .dodpriten-to-, argiiYadc. Si . Cartório.. 't Preftiíetacãog 
, Siaol': ^í .  '-itS241,97.. .TFJ.tt:R.$5 	04 - 	.. R630'; 01 . 	Averliláno:: •Emol . :` ,RS35-,.68 : 	TE...7:;:: _.. 	. 	.. 	. 	. 	• 	.... 	. 	.. 	.,. 

..: no.1, 11,  - 	R$46,79. . 06 :-Arquivos 9 	Eraol, : 	R$28,60.:::.TF.J. : ..R$9,00.; 	R$37, 86' . ,O.: 
^ Verde, . 29 junho de 2015. .. Eu; Kenia d... A. de ?aula: OfiCiala ^  Substituta . 

. 	. 	. 
R-37/6.026 ,... Os proprietários Sr . LAURO BORGES DE OLIVEIRA e sua esposa ..: 	 , 	.Sra 

H.A.7.21EZIRA DE OLIVEIRA, • já qualificados, • alienarara ..gidurziárieserizite., á ..totalidade 
•. ao imóvel desta matrícula, 	pela-  Cédula de Créditéf.Baildárici,,.:--  CS4.i.,"1.-Peeebel. . 	. 	.. 	... 	-. 	. 	., 	.. 	. 	. 	 • : Com .. :ir.- 	n!.iii -:.-  .(hipotece-alie.nação.-fidUciária de bens ^ imóveis) 	assinatura do Credor .. .... 	. 	. 	. 	- 

237/20551/46t,., de 	19/06/2015,. , do • valor • . de ,, aspo() . 000, 00, 	pagáveis .! l eza,-.,. -10 
• parcelae;',.! sendo .• á 	itsiiiftijará 	parcela i  Vencível 	em.-.  21/12/2015 ..e.-  'Á' .:t14.tiri:j.0,AT',a 

.19106/2020; no Oalor.. de P4183 246,02 ceda; - com taxa.. go .. juros.  efetiva, 	 de 2,21% 
^ r• ja •;: • 6 .  te$8^: de .Juros ..efetiva Ide 30,608 a. a .;;; .- a 	favor do ^DANDO'.  áriADEE3t0.  13.."': e 

. ageOcia,•  dá ; iturorte-EG-/-  dom - sede ..ria ..  Cidade I •zie ^ Deus,.. no • nairiicirdo.  é: oeMerce - de- 
. .oseedOSP ., :1  inscrito 'l no .;•^ Cl4?3 - sob .. • n© .. - .68.796.. 94(11/0.88i21.2/‘ I.DrOrOodlado....:Sob,;D:'4, ., 	. 	. 	_ 	.. 

79.200, . livro, 1-E,.. gls...-;:17, .eni •25/06/90i5;. 0.á ,demais condições^gónStgari;:44..ng: , 	.. 	._ 	. 	.. 	. 
. não .-: .. negociável :„. • • • arquivada 	em 	- . 	Cartório: 	-. 	AProáentedo. 	:,..:....s,..• .- - COIR 
^. 2010/2011/2012/2013/2014: -quitados e ^ITF,Ls quitados . até a presente .data. Conforme.  

. ^CND 	emitida...L eia -it.  0,5/06/2015, 	- valida . ate - 02/12/2015 .:::-•..NIA? -: n°,..... á .18.#::...107.8,.. 
PreriOtaCioí.‘.:• ardi. 9'̂:..:  R$24,97 	̂ . .- T FF.. 9 ' :R$5,04 -_j., m ....98$30,81 ....-.- .Regletroí.,::. - Eino)::-: 

. ROI :-.822,-.50;̂  	TF.0:4.,:: . RS i :4 á i,,7 .4• -.•E$3.229,29. ' 25:: ÁrtniiVos.: ,'Embl.: 9 ...84-120,00 ...1,ÎF.7: :. 
. 8837;,75 ..,..,..?.“57; 7 à . : Irididomáci: 	Emol.- : 	9,02. 	• I`E;J. : 	.Ii$1-, 25 . 	,lft.85..;27.1.:.,.ĉ 	' 	..• ,. 

25̂^;  rie-: junho de 2015 .;.. 	ti., yKoiiia • C: A. .de - Paula, - OfiCiaga . Substituta  

AV-38/6:026- :-: Conforme ':- CRP no  . .90/00299-7, - registrada sob n° 	. 19:336, --:livro ' 3 
(Apxiliar)....-  tirdOColasKe 	sob 	n° 	.7 .6 , 513; 	litro. lrE., , as . :. 97, ,.;ea.-..1.4.1476/.207:4, 
averba-se Se lo;;PieWiár'dedWrer.:Oerieteote de RS ti.6•42.4,4d- 4,4iiii454:4:éi0 .44 :.ii;li.a...;-
*/6.0-as: Példgehe'; :Cem. -22:.̂-ineses :.•de idade; ̂ .'encontram-se •-i-O04.3..etidoe:,:ffideoe ..DneSvel.; 
e 	nO ^ : imóvel '• matriculado . .....sob. .16.933, 	'livro 	2^" de :1 Treigiero:^  Geral, 	deste' 

' Imobilitilo...:" "Yerbanot...r. F̂olcl. : ^ 	R$13,59.• • "RecbOrpe ; 	RS Ci;̂'[8-1 . ..i.IF.7.-. :. ^^' 844,51 :.• e!: 
- 	- 	^ 	^ 842:9,86 : 	C .- . Veti 	. 	junho„ de 	2016: ..kedia 	C.. 	A.H. ;de ,  .Paula, 	-.0fical.e. 

Substituta . ; : 	• 	.... 	. 	... 	. 	.. 	.. 	. 	• 
- 	• 

AV-39/6.026 - Conforme : documeritag8o • anexa -ao', Aditit .--do., Re r-gi-tificação..4.-  cept. , 	 . 
n° -.;40/0024̂9-1,̂,..-abit,ixo;:-.reIerido,-  ' aVerba-se. .,.tirie „; O ?:iiii6i.a..- Oieát.it•'• mettidtile' 

, ericot.ittà-:se- ,cedaiettidd':ino,- iticit 'á -pote • dá ,Lázaro.: ácirgee.::  de. -Oliveira • ...̂ec.D.' n°:, 
921.014..019 ;999-0; . cortiT. os ....seguintes 	dados.: '• área 	t̂otal 	298.;•38 Si i '• -mód „̂,':.rurai ^ 

-58,0822, . n°. 	de •:M6di; ; rurais • 5,91, . móCl. 	. fitai 	30, 0000, 	4-:. • ..tle"1  'Med;,.,kiscej.e, 
9;.9462, 	Emp. : -.3'; po ,,. ,-.niif.. :^ 	á . 181   .. 162-4), 	doC0Meritos.-ergiaiVedoaf ,:Oril 	COrtórió:,..; 

- Érn01. í 	8814, 62 - .,::-Re4aiiii74 .: 	• 840 ;• ill 8  • ' :Ira"; : , 8$9:.87 -  " -.' 842 d; 37 : ..C.•.•  Verde,. .•.29... de .' 
^C 	 ..--- . Á: 	 ^ " agasto • de 2017 . .1'Eu; :Kenia. 	..: 	de :Paula, 	Of iciaia • Substituta : :• 	.. 	: . .. 	. 	. 	. 	- 	. 	, 	. 	. 	• 	• 	• 

	

. 	. 	.. 	. 	. . 	• 	' 	- 	• 	.. 	_,..... 	. 
"V-40/6.026 ' ..: .Piiild.--  .11.4.itigp .,- da: Re-ratiIicagão 	á- CRP.. 4. 	 'abaixo , 	 .4.45/0S247,-. 
- referido, • -- averba-se .  -',. o 1".cancelamento 	..-c1W.•'.  penhor, . • objete 	-dá .-..AV,38/6.-02.6, t.. 
documenros.. •arquiVadós . St 	-Cartório, 	Eme; : : ' 8419,62., 	RecoMpV:̂ - .̂R.:$04.88; ...-Tni. I 

.áa ; ár -..a's2.0i 97. 	C.. . Verde,  t,' .24: de .. atiOsto.e--  de . 29.17.f. 	1.i; . kenia -..O .2-  A.. .^à.e•  • Pau/a/.. ^  

.Oficiais Substituta..  . 	. 	. 	. 	.. 
Ari-91/6.026 --". 1Nalo --Adit: 	r• Re-ratificação - á CEP.. ii°- .40/00243-:.1; .iregistradar: .^ 
sob -..n° . 14 :330; 	'ficha, :. "livro : 	3 (Auxiliar ). , ...datado . de:: .26/07/2017.7 -:"-eirii;Éigo '-- na 
cidade de .EireaSol-SP, . devidamente • assinado pelo financiado .-.9ri:`5:911miznisii.  rig:I 
OLIVEIRA, :'j 4 qualificada •.,e 'pelo : financiei:10r ;11.A1̂400-1,0' • áRatt '22-3/A.;" :'repre.seetedoi. 
por . Seu 	ger:eet4 	gerei.; :protocolado : sob • n‘ :79.477., .. livro... 1-g,' -fia .^ 	004, 	em : 
2009/2017.; .:aiiétÉigt-à.e; cipiá. .o...i4milhcir cedálar de primeiro grau e.  sem ̂. conerirreriCkzi..: 
de 	terceiros 	rorui:taie-  de 	60 . Wit"Afa 	-",-,è "a 	n:n 1 ar 	' 	.i., 	4-2 	' 	• - 4..ãa,L.  ' et 	3,6' 	• -.••••_ 	- 

_ Ga"... 	•-”. in 
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marcados com a marca "constante da aditivo", a exceção dos assinalados-pelas 
marcas de origem; encontram-se lodalizados no imóvel rural desta matricula;, 
documentos arquivados em Cartório Emol.: R$14,62. Recampe.: R$0,88, 
R$4,87 	R$20,37. C, Verde; 24 de agosto de 2017. Eu, Renia C.A. de Paula:, 
Oficiala Substituta.: 	dja_...> 

4 

AV- I . 26i-  Com orne Aditamento à Cédula de Crédito-Bancário n' 25728551467; 
emitido na cidade de Iturama-MG, em data de 31/10/2017, devidaMente assinadó.  
pelo emitente devedor Sr. LÁZARO BORDES DE OLIVEIRA, pela garantidora e.. 
cônjuge meliante Bra ALMESiRR DE OLIVEIRA e 'pelos -represectantes 'do aredo 
BARCO BRADROCO S/A, já qualificados, prótocolado sob n° 80.156; em 11/12/2017.' 
livro 1-F, fls. 028, averba-se a renegociação da CCS, objeto do R-37/.6.026: 
para dela Constar a consolidação do saldo devedor, o qual passa a ser:. de 
R$953.000,0Q, pagos em 6 parcelas anuais e sucessivas, vencendo-SeH a primeira - 
em 20/06/2018 e a última Arn 20/06/2023, sendo que_ da 1"(primei0..) 
5"(quinta),as parcelas terão o valor de R$254.978,20 e a',0(sexta).parcela 
terá o valor de R$254.978,24, com taxa de juros remuneratórios prefixados de 
1,350% a.m.; correspondentes à 17,4586585% a.a.; as demais condições constam 
da via não negociável arquivada em Cartório. Emol.: R$813,40. Recompe.: 
R$48,80. TES7.: R$477,71 = R$1.339,91. Emolumentos cotados: de abordo com o 
inciso IV, - S 2" dó artigo 10 da Lei 15.424/2004: C. Verde, 	de dezembro de 
2017. Eu, Remia C. A. de Paula, Oficiala Substituta.: 

AN/43/6.0261  - A requerimento. Ab.  BANCO BRADE800 .9/8..»ja. 
representada por sua procuradora Jagueliné Vieira Sbndbu, Protocolado.aob n°-' 
83.410 em data de 08/02/2019, livro 1-F, fls. 135, averba-se:a consolideeão de-
propriadadeea nome do PiAnriákrin  BA NO2 BRADRSCO B/A.,..tendo em vista /o, 
decurso do prazo sem á purgação da mora por parte, do devedor e pela terceira 
garantidora,! conforme certidões de -intimação pessoal do:Sr.Látaro Borges de 
Oliveira e aua esposa Sra. Almezira de Oliveira, expedidas pog.esta Serventia 
em data de 04/01/2019. sendo que o recolhimento do ITBI nitre ú valtir/ de 
R8194.000,00 foi apresentado a este Oficial, documentos arquivados em 
Cartório. Eelo Eletr.: C1208334; cód. seg.: 5870.1.019.7103.4247.-  Emol,: 
R$1.694,16. /4ecampe: R$101,64. ISS: R$33,88. TFJ.: R$834,50 = R$2J664,18. C. 
Verde, 19 de fevereiro de 2019. Eu, Renia Cristina Alves de Paula,- Oficiala 
Substituta. 

AV-44/6. 026  1  -'t&isiderando a consolidação da propriedade fiduciária, conforme 
AV-43/6.026, fica quacelada a alienação fiduciária, Objeto do R-37/6.026 e 
AV-42/6.026,; documentos arquivados em Cartório.. Selo Eletr..: 6.808334, cód. 
seg.: 5870.60/9.7103.4247. Emol.: R$16,16. Recompe: R$0,97. ISS: R$0,32.'TFJ.: 
R$5,38 R$22,83. C. Verde, 19 de fereiro de 2019. Eu, Remia Cristina juvés 
de Paula. Oficiala Substituta_ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MMOVEL - Uma gleba na Fazenda Seis Irmãos, do distrito de_Ronorópolis, deste 
município.e comarca, com a área total de 25.10.46 hectares, sendo 00.58.68 ha 
de.,:cultura, 	00-57.13 	ha 	de terrados 	e 	23.94.65 	ha .de 	campos, 	dentro.  •do 
seguinte perímetro: 	'Começa em um marco cravado á. margem direita. do córrego 
Palmito., nas divisas de: terkas de Lazaro'Borges de Oliveirae as terras de 
Valtuir Conceição da Silva; 	dai, 	segue por cercas de. arame, 	nesta última 
confrontação', 	com os -riimos e distancias de 05'37'51° NW por 253,73 metros; 
62002'24°, NI por 29,49 metros; 	52'59'55° NW per 120,19 metros; 	46°39'02" NW 
por 	49:91 metros: 	40°24'56" -  NW por 	50,22 metrce:. 33°23'25? 'NW por 	130,82 
metros;:... 26608!31" 	NW 	por 	68,00 	metros; .30°41'09" 	NW 	por 	59,52. metros; 
02°4530"- NE por 500,17 metros; dai, segue defletindo ,a direita e confrontando 
com as terras de Vicente Francisco Leal, com o rumo e distancia de.79°24'38" 
SE por 782,82 metros: dai, segue defletindo a direita e confrontando com as 
terna de Geraldina Iaudelina de Oliveira, 	com os rimos e distancias de 
1004848' SN por 566,93 metros; 85°05'00" SE por 691,61 metros ao vaio d'água 
do .córrego Palmito; 	dal, 	segue pelo veio d'água abaixo do córrego Palmito:  
acompanhando suas Curvaturas e confrontando com as terras de Sebastião Martins 
de Oliveira, 	numa distancia de 1.063,14 'metros; dal, 	ségua pelo veio d'água 
abaixo, acompanhando suas.  curvaturas e cOnfrontande com as' terras de Lazaro 
Borges de Oliveira, 	numa distancia de 47,78 metros, .ae marco do ponto de 
partida"; 	cadastrada 	no 	Incra 	sob- 	n° 	421414,023906-1, 	em- nome 	do 
proprietário -cam - os Seguintes dados: área total:.  77,5; módulo: 	40,0: 'no: de 
módulos: 	2,58; 	fração Mínima de Parcelamento: 	3,0, 	quitado no exercício de 
1994: Proprietários: APDR80. DIAS FARIA, 	fazendeiro,-- RG nO 5.493.679-SSP/SP e 
sua mulher Relenal' Almeida Faria, 	do lar, brasileiros, casados no regime de 
comunhão 	universal 	de 	bens, 	antes 	da"lei 	6515/77, 	CPF n° 	056.372:0-Mk..-.2if  
domiciliados 	.em . Fernaedópolis-SP, 	na 	rua 	.Espirito 	Ssnto, 	n' 	686:- 
CEP-15600-000. Titulo de domínio: R-1/9.779, fls. 70, livro 2-AL, .de Registro 
Geral, deste Imobiliário. C. Verde, 25 de outubro de 1995. Eu, Cleonice F. P. 
Oliveira, 	dscrevente 	juramentada, 	a 	escrevi. 	Eu, 	Gilma 	Teixeira Machado, 
oficial a subscrevo. GiIma Teixeira Machado. 

• 
R-1/10.152 - Os proprietários, acima qualificados, transmitiram, - a título de 
compra 	e' venda.- para:. LÁZARO 	~ma 	DE 	OLIVEIRA., 	pecuarista, 	RG 	n° 
m-3.714.657cSSP/MG,-  casada no' regime de comunhão universal de bens, antes da 
lei 	6515/77, .com Macei= de Oliveira, 	RG no M-6.431'.501-SSP/MG, 	do 	lar, 
brasileiros, 	CPF no 183-205.976-68, 	domiciliados neste.,municipio, na fazenda 
Seis- Irmãos, 	todo 	o- imóvel 	desta 	matricula, 	pelo 	valor 	de 	R$26.209,00, 
conforme escritura de 04/10/1995, das notas n".48-N, 	fia. .02/03, do Cartório 
do 2° Oficio de retirada-MG, protocolada, hoje, sob n° 35.863, 	fls. 99v, livro 
1-A, 	da 	qual 	constam» as 	quitações 	com 	os 	cofres 	públicos, • Incra, 	o 
recolhimento do ITBI e a remessa da: D.O.I. á Receita Federal. C. Verde, 25, de 
outubro 	de 	1995. 	Eu, 	Cleonice 	F. 	P. 	Oliveika, 	escrevente' juramentada, 	o 
escrevi. 	Eu, 	GiIma 	Teixeira Machado, 	oficial o 	subscrevo. 	Gilma 	Teixeira 
Machado_ 	

I
. 	. 

• 
R-2/10.152 	- 	Os 	proprietários, 	qualificados:.  no 	R-1/10.152,' 	constituíram 
hipoteca cedular, da totalidadede.imóvel desta matricula, 	CRPR n° 53597 pela 
de 30/06/2000, do valor de R$47.000,00, vencível em 15 dó junho de 2006, com 
juros 	de 8,756• a. 	a7; 	as 	demais 	condições 	constam da via 	não 	negociável 
arquivada 	em Cartório e 	objeto 	do 	registro -n° 	5.276, 	ficha 	no 	livro 	3 
(Auxiliar), a favor dó Banco do estado de- São Paulo S/A - BANESPA, agencia de 
Fernandópolis-SP, 	com sede .em.São Paulo,-SP, 	na Praça Antonio Prado, 	n° 06, 
inscrito no CNPJ /MF sob n" 	61:411.633/0001-87. 	Apresentada a quitação com 
CCIR 1998/1999 e 	exercícios de 1995 a 1999- C. Verde, 	18- de julho de .ITR.nos 
2000. Eu, Cleonice E. 	Pereira, 	escrevente juramentada, 	o escrevi. Eu, Clima 
Teixeira Machado, oficial, o subscrevo. Gilma Teixeira Machado. . 
-__ 
R-3/10.152 	- 	Os 	proprietários, 	qualificados 	no 	R-1/10.152, 	constituíram 

(contusa no vamo) 
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• 
hipoteca cedular, da totalidade do imóvel desta matricula, pela CRPH ri* 53596, 
de 30/06/2000, do • valor de R$19300,00, vencível em 15 de junho de 2005, 'dom 

juros-  de 	8,75% 	a.a.; 	as 	demais 	condições 	constam 	da 	via 	não 	negoci3vel 

arquivada 	asa 	Cartório 	é 	objeto 	doregistro.  n° 	5.277, 	fiCha 	nolivrn. '3 

(Auxiliar), a favor do Banco da Estado de São Paulo S/A - BANESPA, agencia de 

Fernandópolis-SP, 	sede 	em 	São 	Paulo-SP, 	na 	Praça 	Antonio 	Prado. 	h° 	06', 

inscrito no CNPJ/MF sob. n°  61.411.633/0001-87. C. Verde, 	18 de julho de 2000.;  

Eu, Cleonice F. Pereira, escrevente juramentada, o escrevi. Eu, Guies Teixei.td‘ , 
Machado; oficial, o subscrevo. Gilma Teixeira Machado." 	. 

AV-4/10.102 	- 	Cancelado 	o 	ônus 	constante 	do 	R-2/10.152, 	supra, 	ebnforme 
'de 

autori-zação do credor, 	arquivado em Cartório. 	C. 	Verde, 	12 de dezembro 

2006. Eu, 	Cleonice F. Pereira, 	escrevente juramentada, 	a escrevi. Eu, 
	Siada 

Maria Macedo, oficial, a subscrevo. Silda Maria Macedo. 

AV-5/10.152 	- 	Cancelado 	o 	ânus 	constante 	do 	R-3/10.152, 	retro, 	conforme 
'de 

autorização, do credor, 	arquivada em Cartório. 	C. 	Verde, 	12 de dezembro 
juramentada 	a escrevi. EU, 	Silda 

2006. 	Eu, 	Cleonice F. 	Pereira, 	escrevente 
Maria Macedo, oficial a subscrevo. Silda Maria Macedo. 

11-6/10.152 - Os proprietários qualificado no R-1/10.152 constituíram hipoteca 
cedular da totalidade do imóvel desta matricula, pela CRPH n" -£000000001264;: 

de 02/03/2007, do.valor de R$70.000,00, vencível em 10/0312008. Com  juros de 

21,00% a-a; as demais condições constam da via não negociável, 	arquivada em 
Cartórib e objeto do registro n' 8.572, ficha, livro 3 (Auxiliar), a.  favor do 

Banco 	Santander 	Banéspa 	S.A, 	agência 	de 	Fernandópolis-SP, 	sede 	em 	São 

PaúloL-SP, ria Rua Amador Bueno, n° 474 - Santo Amaro, inscrito no CNRJ sob n" 
90.400.888/0001-42. Apresentada a quitação com o CCIR 2003/2094/2005 e ITR nos 
exercícios de 2002 ,a 2006. 	C. 	Verde, 	09 de março de 2007',' Eu, 	Cleonice F. 

Pereira; escrevente juramentada,' o escrevi. Eu, Silda Maria Macedo; oficial oi 
subserevo. Silda Maria Macedo. 	

, 

AV-7/10.152 	- 	Cancelado 	o 	ónus 	constante 	do 	11-6/10.152, 	supra, .conforme 
do credor arqUivado em Cartório. Emol.: R$42,11.tRecompe.: R$2,51- aútorizaeão 

T.F.J.: R$13,95. C. Verde, 11 de setembro de 2009. Eu, Igar JoSé Alves Júnior, 
Oficial: 	 - 

--. 	
. 

__--- 
11-8/10.152 -/Os proprietários Laxar° Borges de Oliveira e sua esposa Aimezira 

constituíram 	hipoteca cedular da totalidade do de Oliveira, já qualificados, 
imóvel desta matricula; 	pela ORE no_ 	201005067, 	de 27/05/2010, 	dó valor de 

R$168.000,00, 	vencível em 30 de abril de 2011, 	com juros' de 6,75% a.a.'; 	as 
demais condições censtam da via não negociável arquivada em Cartório e objeto 
do registro n". 	10.520, 	ficha, .livro 3 	(Auxiliar), a favor do Banco Bradesco 

S.A:, 	agencia 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- Apresentada 
a quitação com CCIR 2006/2007/2006/2009 e ITR quitado até. a presente data, 
conforme 	CND 	emitida 	em 	06/04/2010, 	valida 	até 	03/10/2010 	(RIRE 	ri?. 

3.181:162-0). Emol.: R$52,46. 	Recompe.: R$3,15, 	T.F.J.: RS18,53- C. Verde. 	
31 

de maio de 2010. Eli, Igar José Alves Júnior, Oficial.: 

2.-9/10.152- 	Os 	proprietários 	Sr. 	LÁZARO BORGES 	DE OLI 	IRA e 	sua 	aposa 
ALmE2IRA DE OLIVEIRA, já qualificados', protocolado sob n°. 61.512, livro 1-C, 
fls. 11, constituíram hipoteca cedular da totalidade do imóvel desta matricula 
pela 	Cédula 	de 	Crédito 	Bancario 	Crédito 	Pessoal 	- 	Hipoteca' / 	Alienação 
Éidaelario de bens imóveis n°. 237/3255/29062010-1.. de 29/06/2010, do valor de 
R$300.000,00, 	vencível em 28 de junho de 2015, 	com juros 	de. 19,56%a.a. 	e 

1,50%a-ra, 	os 	emitentes 	declaram opção ao regime de pré-fixação; 	as demais' 
condições constam da via não negociável arquivada 'em Cartório e•objeto da 
registro n". 	10.595, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a favor do Banco Bradesco 
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s*iv, 	agencia de,Iturama -MG, 	coxa sede na Cidade de 	Deus,. no município. e,. 
canarca.de  Osasco -SP, inscrito no CNPJ sob n".. 60::746.948/0001. -12. Apresentada  
a'. qu.gtaão com CCIR 2006/2007/2008/2009 e. Ira ,quitadoaté a presente datar, 
ccie§prMe 	CND 	emitida, em 	28/06/2010, 	valida 	até 	25ligi2010 .. (NIRF 	n". 
3-161.A.02 -O). 	- Emol.: , A$1.000,23, 	..Repompe.:_ 	R$60,01.é.T.F...J.,:.. 	R$587,43,..C.. 
Verde».28 de junho de 2010. Eu, Igar José Alves Junior. Of  - 	. _ 

-*-10/10.152 - Os proprietários .Sr, 	LAZAFt0 BORGES DE CLIVEI 	e, sua esposa 
ALMEEIRA AE OLIVEIRA, 	acima qualificados, 	constituiraM.-.1iipoteca celular da 
totalidade do imóvel desta matricula, pela CMPR nó'. 201005140, de 24/11/2010, 
do valok de R$200.000,00, vencível em 23 de novembro de 2012,. ^ 	camHeros:de 
6,75% aa.; 	as demaia condições constam da via não negociável arquivada...em 
Cartório e objeto 'do:registro n°. 10.878, 	ficha, 	livro 3 	Auxiliar), fl a, favor' ., 	..,-. 
do Banco Bradesco p.s:, agencia de /turama-MG,, com sede na Cidade de Oeus, [no 
município e comarca de 0-samao -SP, inscrito no CNPJ sob, n°. 60.746.948/0001212. 
Apresentadas ap quitações com CCIR .2006/2007/2008/2009e Ira até a'presene 
data,. donfomw.C.  CND emitida em 02/12/2010, 	valida até 31/05/2011 - RIRE n°: 
$.161.162-0. EMol..: 	A$52,46. 	ReCompe.: R$3,15, 	T.F.J.: 	R$18,59. 	C. Verde, .bà 
de dezembro de 2010: Eu, Igar José Alves Júnior, Ofi.;-:ial.-  

-. n 
R-11/10.152 c Os proprietários Sr. LAZER° BORGES DE OLIVtIRA e sua.' esposa 

DE OLIVEIRA.'-- acima 	constituíram hipoteca cedular,,da ~EIRA 	qualificados, 
totalidade. do ímóveL:deMta matríCula, pela CRH n"./201105046, de 08/06/2011; 
46.Valor cO R$220-000,00, 'venCivel em 30 de abril de 2012, com juros de 6;75% 
ata.; as demais.  condiçõesconstam da via não negociável arquiVada..em Cartório 
e objet.o. do  registro n°. 11.188, ficha, livro 3 (Auxiliar),, a favor do Banao 
Rredesco S.A.,, agencia-de 	ti.irama4ié", com sede na CídadeSde -Deus, no município' 
e,comarca 	de t-Csasco-SP,.- 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	n', 	60.746.948/0001-12. 	. 
Apresentadas as quitaçôep can. CCIR 2006/2007/2008/2009 e..ITR até 'a presente 
data,'.conforme.CNO, emitida em 09/06/2011, 	válida até 06/12/2011NIRF n"..,  
3,181:162-0: Emol.; 	R$60,68. 	T.F.J.: R$20,22. C. 	V Z. 	A9 'de junho de 2011. 
Eu, Kenía.C. A. .de:Paula, Oficiala Substituta.: 

R-12/10.152 	Os proprietários Sr. LAZARO BORGES ps arernnsoce sua esposa Sra. 
siàssinut, DE 	oçurçitrimi, 	já 	qualificadas, 	Constituíram 	hipoteca 'cedular 	dá 
totalidade da imóvel desta matricula, pela CRR n".. 201105119,-de 21/12/2011, 
do Valor de R$207.00.0,00, 	vencível em 20 de dezembro de-. 2012, com juros de 
6,756 	a.a., 	protocóiada'.sob 	n". 	65-196, 	livro 	1,C,e fls. -112; 	as 	demais 
condiaôes constai,.aa via não negociável arquivada-em Cartório e objete da, 
registro ii".. 	11.514, .fl. ficha, - livro 3 	(Auxiliar), 	a 	favor 	do Banco SradeSce 
S.A. ;,...agencia de:Iterama-MG, 	com sede na Cidade .cle 	Deus, 	no município te 
coMarea 	de 	Osasco -SP,' '-inscrito 	no 	CNP3 	sob ...- n°.' 	.60.746.948/0001-12. 
AOresentadas as c:natações can CCIR 2006/2007/2008/2009 e ITR até a presente 
data, 'conforme CND emitida em 21/12/2011, 	válida: ate 18/06/2012 - . NIRF:n".... 
3.181,1620. 	C. 	Verde, 	2 	dezembro de 2011. 	Eu, 	Kenia e. 	A. 	de Paula,-,  e 	_ 	. 
Oficiala'Substituta.:n,JR 	. , 	. 	 ,. ,.- 	- 	. , 
R-1.E/10.152 - Os proprietários Sr. LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA efsua esposa .Sra. 
AIMEZIRA DE 	OLIVEIRA,-  já 	qualificados; 	constituíram hipoteca 	cedular 	da 
totalidade do imóvel desta Matrícula, pela CRI! n". 201205059, de 50/05/2012, 
do valor de R$193.000,00, vencível, em 30 de abril de 20.1$, com juros de 6.75% 
a.a.; 	protocolada :Sob n"...66-261.?livr6 1-C, 	fla.. 143; 	asi., demais condições 
constam Ma via não negociável arquivada ext.- Cartório e- mbjeto do'registro1 n". 
11-.716, ficha, livro $ (Auxiliar), a favor do Banco -Bradesco S.A:, agencia de 
Iluráma7MG; com sede to Cidade de Deus, no município e-mcmarce de.Osásco-Sp;. 
inscrito no' CRPá :nola'n".., 60.746;948/0001-12. 	Apresentadas as quietações coxa 
CCIR 2006/2007/2008/2009,C ITR até a presente - data, conforá 	csp emitida eia 
30/05/2012, válida até 26/11/2012 - NIRF ti". 3.181.162-0. 	e,31 de meio 
de 2012. Eu, titia C. AP 	 --ide Paula, Oficiala Substituta , 	 ...... 	_.........„,......... 	.. 	.. 

(coMmmasafo Nacav ) 
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17-14/10.15Z 	- 	Conforme 	autorização 	do 	credor, 	arquivado 	em 	Cartório 
protocolado: sob n*. 56.656, livro 1-C, fls., 155, averba-se o cancelamenter:do 
ónus constante do R-0/10.152. Emp.: R$30,52. TFJ.: R$9,50 - R$40,0. Verde, .  	. 
16 de agosto de 2012.'ESnia C. A. de Paula, Oficiala Substituta.: 	-' ' 

/zu.z 	i 	s propnetanos Sr. LÁZARO BORGES MOTIVEM& e sua 	a Sra. 	. 

AMBEEMA DÉ 	OLIVEIRA, 	já 	qualificados, 	constituíram hipoteca 	cedular ida 
totalidade do imóvel desta matrícula, pela CRP8 n". 201305019, de 21/02/2013, 
da valor de R$110.000,00, 	vencível em 21 de fevereiro de 2014, 	com juros de. 
5,50%.  a.a., 	protocolada 	sob. n°. 	68.283, ,livro 	1-D; 	fls. 	.06; 	as 	demais 
condiçêes constam da via não negociável arquivada Sm Cartório e objeto. dd' 
registro ne. 	12.173, 	ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a 	favor.  do Banco Bradeaco 
S,A., 	agencia de 	Iturama-MG, 	com sede na Cidade de 	Delis, 	no município e- 
comarca de Qsasco-SP, inscrito no CNPJ sob no. 60.746.948/0001-12. apresento o 
CCIR 	2006/2007/2008/2009 	quitados 	e 	ITRs 	quitados 	até. a 	presente 	data, • 
chnforme 	CND 	emitida 	em 	22/02/2013, 	válida 	até 	21/08/2013 	- 	NIRF 	n°. 

3.181.162-0: 	C. 	verde, 	de 	vereiro de 2013. 	Eu, 	Kenia C, 	A. 	de Paula, 
Oficiais Substituta.: 

ft-16/20.152 - Os proprietários Sr. LÁZARO BORGES DE OLIVEIRA.e sua esposa Sra. 
AMES= PE 	OLIVEIRA; 	já 	qualificados, 	constituíram hipoteca 	cedular -da 

totalidade do imóvel desta matrícula, pela CRPR n*. 201305078, de 14/06/2013, 
do valor cie R$200.000,00, vencível em 30 de abril de 2014, com juros de 5,50% 
a.a., 	protocolado 	sob n°. 	69.035, 	livro 	1-D, 	fls. 	33; 	as 	demais 	condições 
constam da via não negociável arquivada. em Cartório e objeto do registro o°. 

.12.375, ficha, livro 3 	(Auxiliar), a favor do BANCO BRADESCO S.A., agência de 
Iturama-MG, com sede na Cidade de Deus, no município .° comarca de Osasco-S!. 

inscrito 	. no 	CNPJ 	sob . 	o°. 	60.746.948/0001-12. 	Apresento 	o 	CCIR 
2006/2007/2008/2009 quitados e ITRs quitados até a presente data, conforme CND 

até 04/12/2013 - NIRF no. 3.181.162-0. C. Verde, emitida es 07/06/2013, válida 
19 de junheo de 2013. Eu, Kenia C. A. de Paula, Oficiala Substituta.: 	

. 
. 	 ,----t--<" 

AV-12/10.152 - Conforme documentos anexos à CRS na.  201405030f abaixa referida, 
averba-se que o imóvel desta matricula encontra-se cadastrado.  no mora em nome 
de Lázaro Borges de Oliveira sob n° 421.014.014.494-0, 	com os seguiátes.dados:' 
área total!298,3861, 	mod. 	rural 42,2234, 	n' de mód—cerais 7.41, 	mód. 	fiscal 

SoMoo, 	li° 	de 	mod. 	fiscais. 	9,9462, 	fmp.: 	3,0000, 	nirf-..: 	3.181.162-0 
documentos arquivados em Cartório. 	Emol.; 	R$12,57. 	TFJ.: 	R$3,95 = R$16,52. C. 
Verde, 17 de março de 2014. Eu, Igar José Alves Júnior. Oficial. 

-c-•, 	t-r-- 
R-16/10.152 - O proprietário Sr. LÁZARO ~mi DE OLIVEIRA d&n anuêndia de sua 
esposa 	Sra. 	ALNEZIRA.  DE 'OLIVEIRA, 	já 	qualificadds, 	constituíram hipateca 
cedular da totalidade do imóvel desta matricula, 	péla CRH ne. 	201405030; 	de 
13/03/2014,i do valor de R$115.000,00, 	vencível em 13 de março 	de' 2015, 	com 

juros de 5;50% a.a., 	protocolado sob no. 	71.125, 	em data de 17/03/2014,-livro 

1-D, 	fls. 104; as demais condições constam da via não negociável arquivada em 
Cartório eobjeto do registro 11°. 	12.689, 	ficha, 	livro 3:(Auxiliar),..a favdr 

do BANCO náaDssco S.A.., agência de Xturama-MG, com sede na Cidade de Delis, nó 
munitípio e comarca de Osasco-SP, 	inscrito no CNPJ sob. n°. 	60.746.948/0001-12. 
Apresentado o CCIR 21706/2007/2008/2009 quitados e ITRs,quitadon até a presente 
-data 	conforme. CND 	emitida 	em 	30/01/2014, 	válida 	até 	29/07/2014 	- 	NIRF 	no'. 

3.181.162-d. 	C. 	Verde, 	17 	de 	marco 	de 	2014. 	Eu, 	Igar 	"fase 	Alves 	Júnior. 

Oficial.: 	 . 
jàra  ia-. 	 . 

1 /2.2L_lt 	Mien•-“•-.C.a ."...., 	YILWXSI, wnserwo nw orancettpu .. ....... :̂...F.-... 
AMEM& DE 	OLIVEIRA, 	já 	qualificados, 	constituíram hipoteca 	ceduIarHda 
totalidade do imóvel 'desta matricula, 	pela CRE.n°. 	201405065, 	de 06/05/2014, 
do valor de R4200.000,00, vencível em 30 de abril de 2015, Com juros de 5,50% 

. 	 . 	- 
-, 	i..n..~..... fhTlnaTer. a_ 1 
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.. 	... 	. 
a.a,, 	protocolado 	Sob .h.b. 	71..440, 	livro .1-D, 	fls. 	11,5, 	e& 	07/05/2014) 	a 
cre4is Condições( constam dá via;não'negociávearquivada enh'iCartório"e objeta 

- doSegiatro 	12.989,±fícha, 	livro - 3 	'A g°,. 	 .(Auxiliar), 	fai(orjdn»Ed0.14,03 BRADESOC 
..8.1k:i, 	bgência/de 	iturada-MG, 	com 	sede.  na  -Cidade Éde 	beha;-  no 	município 'E 

.- 
 

comarca de Osasco-SP, inscrito no ÇNRJ:sob 'n":'60.746.948/0001-12.-Apresentadc 
o 	CC/K - ,2006/2501/2906/25.09 	quitados -^n 	ITOs 	quitados 	 até: -..à 	preaentn data 
conforme -.CND -emitida 	ed. 07/05/2014 	válida 	até 	03/11/2014 	- 	NIRF 	h°. 
3.141.162-0. d 	V 	.7 de maio de 2014. Eu,:Rehia d.'...R. de Paula 	0Éidias 
Substituta.: 	- 	- 	 .- 	. - 	-_ 	s 	. 

- AV-29/10.152r A requerimento do proprietário Sr: LÁZARO BORGES DE-02IVEIMAi- 
já qualificado, 	protocolado. Sob n°  72,340, 	em data de.10/59/2014, 	livro 1-D, 
fia.-149,:aVerba-se:que o. imóvel desta matricula encontra-se 'cadastrado no CAR - 	- 	- 	. 

-sols - n° MG-3111101A)S9E651C347742E9BFAE29E83E2A7274, em data de 21/98/2014,, ás 
09:24;50 ha., 	dooumentos arquivados et Cartório. 	Emol.: R$12;57. TF..7.: 	R$3,95 

R$16,52. 	C'. 	Verde, 	10 de 	setembro .de 	2014. 	Eu, 	Igar 	Josfllves ardor. 
-Oficial-. ......." ' 

flhiO.i02 	-. = 1-, 	Mi- 	~me os 01.l.viCLEA e sua esposa Sra. 
ALMEZIRA-  DE 	OLIVEIRA, 	já 	qaalificados, 	constituíram 	hipoteca 	ceduiar 	da 
totalidade do imóvel desta matrícula, -pela CRPR n".. 2014115149; de_21/11/2014, 

. do valor de :171$25-931,20, 	vencível et 21 de novembro de,2515¡ cOm jUros de 
.16,50$1:.a.à...,-‘protocalado sob .n.?.: 72.945; 	livro 1-D; 	fls. 	170, 	era 28/11/2014 	as 
demais condições constam da via não negociável arquivada em Cartório Te -objeto 
do registrotn°_. 	13-:445',:ficha, 	livro 3 	(Auxiliar), 	a favor do BANCO aRátiEscp 

.:S.A.;,'agência 	de 	Ituiata-MG, _com 	sede 	na 	Cidade 	de 	Deus, 	nó 1rainioipio.  e 
•coharca de Osesco-0, inscrito no-CNPJ sob n°. 60.746;948/0(101rt2,4prepentado 
6 	CCIÉ1:-: 2006/2907/2008/2009 	quitados 	é 	ITRa 	quitados 	até 	a 	presente 	data 
conforme 	SE' 	emitida „em '24/11/2914; 	válida 	até 	23/0S/2915 j,- 	NZRF 	-n°,.- 
3.181.162n0. 	C. 	Verde; 	vembro 	de 	2014. ..Eu,: Kenia 	C.:-.A.'.de1"42.aulà, 
Oficiala Substituta:': 

 

AV-22/10.152 - Conforme, 	n°. 40/00209-8,.registrada sob n°..• 13.739, .1ivro.2 
(Auxiliar), .protoodlada 	sob 	n*. 	74.084. 	livro 	1-E, 	fia- ...II., 	em 	06/05/2015, 
averbaras que o Penhor cedulár :constante de 80 novilhos bõvinos, 	neloradoe, 
varias pelagens, com 22 meses-de idade, encontrais-se localizados neste imóvel. 
'Averbação: 	Emol.:. R$12;98. 	TFá.:. R$4,08 	R$17,06. 	02 	Indicações: 	'Emol.,: 
R$11,04. 'TFJ.: R$2,50 -R$10,54. e, 	10 de-junho de 2015. *anis C; A. de 
Paula.; Oficiala Substituta.: 

AV-23 10.152 .- Conforte autorização do credor BANCO EIRADESCO S/A, protocolada 
sob ri? 14.247,.. livro 1-E, 	fls. 	16, em 25/06/2015,'averba-se O canceanineeto da 
hipoteca, 	objeto do R-79/10.152, 	documento arquivado em Cartório. - Erenotação: 
Emol.,: .R$24,57. 	•TFJ.: 	11$5,04 	R$30,01. 	Averbação: -Emol.': 	R$35,68.- 	TFJ-..: 
R$11,11 	-^ R$46,75.106 Arquivos: 	Emol.: 	R$25;80. "TFJ.: 	R49i06 	 11$37,86. 	. 
Verde, 25-junho de 2015: Eu,-.14enia C. A. de Paula. Oficialnflubstitáta. 

-- 	. 	- 	_ 	... 	. 	. 

Av-24/10:152 - Conforme aútorização do credor BANCO BRADESCO 0/A-, - prdrEOcolade 
sob n°  74-.247, 	livro 1.E, 	fla. 16, 	et 25/06/2015, averba-se 6tc‘noe1emeeto.de  
hipoteca,. 	objeto 	do 	R-10/10.152, 	:documento 	arquivado um 	Cartório. 	Emol. 
R$35,68. 	TFJ.: - R$11,11 =.5446,7. 	..- 	e, 	25 junho de 2015. 	Eu,.Kenia C- A. 

	

ff
.4 	o 	. 	. 	.. 	. 	, de Paula. Oficiala Substituta. 

AV-25/10.152 - Conforme.autorizaç o do .credor BANCO BRWMCBCCLEVA,: protocolada 
sob n°.74.247, 	livro 1-E, p.S. 16, era'25/06/2015, 	averba-se o eatzeolamento,da 
biteote0a,,. objeto 	do.' R-11/10..152, 	documento 	arquivado': em 	Cartório 	Etoi..: 
:R$35;68'. 	TEJ.,:-.R$11.,11 = 14$46,..79 ..0 --'Verde, 	25 junho de 2015 	tu,/Kenia é,. A. 
.' ' 	-- - 	.. 	' de Paula. Ofidiala Substituta. 

- 	-- 	....... 
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6V-26/10.15R - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO S/A, protocolada 
sob n°  74.248, livro 1-E, 	fls. 16, ee 25/06/2015, averba-se o candelamenorda 
hipoteca, 	objeto do 1212/10.152, documento arquivado em Cartório. Prenoaõko: 
Emol.: 	R$24,97. 	TFJ.: 	R$5,04 	= 	R$30,01. 	Averbação 	Emol.: 	R$35,681 	TFJ: 
R$11,11 	= R$46,79. 	06 Arquivos: 	Emol.: 	R$28,80. 	TFJ.: 	R$9,06 	= 	R$37;86. - C. 
Verde, 25 junho de 2015. Eu, Kenia C. A. de Paula. Oficiala Substituta.' 4tejâ 

AV-27/10 152 - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO S/A, protocolada 
sob n" 74.248, livro 1-E, fls. 16, em 25/06/2015, averba-se o cancelamento da 
hipoteca, 	objeto 	do 	9-13/10.152, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol.1 

R$35,68. TFJ.: R$11,11 = R$46,79 	rde, 	25 junho de 2015. 	Eu, 	Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 

AV-28/10.152, - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO S/A, protocolada 
sob n' 74.248, livro 1-E, 	fls. 16, em 25/06/2015, averba-se o cancelamento cia 
hipoteca, 	objeto 	do 	R-15/10.152, 	documento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol.: 

R$35,68. TFJ.: R$11,11 = R$46,79 	e, 	25 junho de 2015. Eu, Kenia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 

AV-29/10 152 - Conforme autori 	o credor BANCO BRADESCO S/A, protocolada 
sob n° 74.249, livro 1-E, 	fls. 16, em 25/06/2015, averba-se o cancelamento da 

:hipoteca, objeto do 9-16/10.152, documento arquivado em Cartório. Prenotação: 
Emol.: 	R624,97. 	TFJ.: 	R$5,04 	= 	R$30,01. 	Averbação: 	Emol.: 	R$35,68: 	TFJ.: 

R$11,11 	= 	R$46,79. 	06 Arquivos: 	Emol.: 	R$28,80. 	TFJ.: 	X$9,06 	= 	R$37,8 	. 	:._. 
Verde, 25 junho de 2015. Eu, Kenia C. A. de Paula. Oficiala Substituta. 

PI-30/10.152 - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO S/A, protocolada 
sob n° 74.249, livro 1-E, 	fls. 16, em 25/06/2015, averba-se o cancelamento da 
hipoteca, 	objeto 	do 	9-18/10.152, 	docueento 	arquivado 	em 	Cartório. 	Emol.; 

R$35,68. TFJ.: 9$11,11 = R$46,7 	rde, 	25 junho de 2015 	Eu; Kenia C.,A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 

Av-31/10.15g - Conforme autorização do credor BANCO BRADESCO S/A, protocolada 
90b ri" 74.249, livro 1-E, 	fls. 16, em 25/06/2015, averba-se o cancelanentó da 
hipoteca, 	objeto 	do 	9-19/10.152, 	documento 	arquivado 	em.Cartório. 	Emol.* 

R$35,68. TFJ.: R$11, 11 = R$46, 79 	C 	Verde, 	25 junho de 2015. Eu, Remia C. A. 
de Paula. Oficiala Substituta. 

AV-32/10.152 - Conforma° autorização do credor BANCO ORADESCO S/A, protocolada 
sob n" 74.250, livro 1-E, 	fls. 16, em 25/06/2015, averba-se o cancelamento da 
hipoteca, objeto do 9-21/10.152, documento arquivado em Cartório. Prenotação: 
Emol.: 	R$24,97. 	TFJ.: 	R$5,04 	- 	9$30,01. 	Averbação: 	Emol.: 	9$35,68. 	TFJ.; 
R$11,11 	- 9$46,79. 	06 Arquivos: 	Emol.: 	R$28,80. 	TFJ.: 	9$9,06 	- 	R$37.8 -Ç. 	C. 
Verde, 25 junho de 2015.- Eu, Kenia C. A. de Paula. Oficiala Substituta.. 

Ti SS/.O.S32 . 	Do piowirtréanuo .2Y-7-Sesnu mamo Lis. ~ta" e su 	eiSpOb> La. 
AMMEZERA DE AMIVEDRA, já qualificados, alienaram fiduciariamente a totalidade 
do imóvel desta matricula, pela Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal 
(hipoteca-alienação fiduciária de bens imóveis) com assinatura do credor, na. 
237/28551/467, 	de 	19/06/2015, 	do 	valor 	de 	R6900.000,00, 	pagáveis 	em 	10 
parcelas, 	sendo 	a 	primeira 	parcela vencível 	em 	21/12/2015 	e 	a 	última 	em 
19/06/2020, no valor de R$183.246,02 cada, com taxa de juros efetiva 	de 2,27% 
a.m. e taxa de juros efetiva de 30,60% a.a.; a favor do "BANCO BRADESCO 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; 	protocolado sob n". 
74.260, livro 1-E, 	fls. 	17, em 25/06/2015; as demais condições constam da tia 
não 	negoOlável 	arquivada 	erft 	Cartório. 	Apresentado 	o 	=A 
2010/2011/2022/2013/2014 quitados e ITRs quitados até a presente data conforme 
CND 	emitida: em 05/06/2015, 	valida 	até 	02/12/2015 	- 	NIRF 	n". 	3.181.162-0. 

- 	. 
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Recompe.: 14$1,69. 
Recompe.: RS8,32. 
Recompe.: *$0,81. 
Recompe.: R448,80. 
com o incióo:IV, 
dezembro de,2017. 

TFJ.: ,R$6,02 - R$35,84. 26 Arquivos: Emol.: R$140,2. 
TFJ.: R$46,80-= R$196,04. 03 Indicações: Emol.: R$1.3,59. 
TFJ.: R$4,47 = R$18,87. Averbação: Emol.: RS813,40. 
TFJ.: R$477,71 = R$1.339,91. Emolumentos cotados de acordo 
5 3" do artigo 10 da lei 15.424/2004. C: Verde, à2 de 

d2'  
Eu, Eenia C. A. de Paula, Oficiala Substituta.: 	- 

• 
á 

AV-39/10.152  - Conforme autorização da credora COOPERATIVA DE CRÉDITO DE tryns 
ADMISSÃO CAMPINA wenn ranA - rumos CREDICAMPIMA, protocolada sob 	80.281, 
em 22/12/20147, livro 1-F, fls. 032, averba-se o cancelamento do penhor, 
objeto 'da AV-36/10.152, • documentos" arquivados em Cartório. Emol.: - R$14,62 
Recompe.: R$0,88. • R$4,87 - R$20,37. C. Verde, 22 de  dezembro de 2017. 
Eu, Renia CL A. de Paula, Oficiala Substituta.: 

Aff-40/10.152  - A requerimento do BANCO Dama 	n/A, já qualificado, 
representadd por sua procuradora Jaqueline Vieira Mundbz, protocolado sob n" 
03.410 em data de 00/02/2019, livro 1-F, fls. 135, averba'-se a caoarilidacto da 
propriadadaHaa nome do fidaamáriu DA*30 ERADROCO 8/A., tendo em vista o 
decurso do Prazo sem a purgação da mora por parte do devedor e pela terceira 
garantidora4 conforme certidões de intimação pessoal do Sr. Lázaro Borgee.de 
Oliveira e lua esposa Sra. Almezira de Oliveira, expedidas por esta Serventia 
em data de iO4/01/2019, sendo que . o recolhimento dó ITAI Sobre o valor de 
R$167.000. 00 foi apresentado a este Oficial, documentos arquivados em 
Cartório. Selo Eletr.: CLZ08334, cód. seg.: 5870.1019.7103.4247. Emol.:: 
R$1.590,78. !Recompe: R$95,44. ISS: R$31,82. TFJ.: R$783,58 = R$2.501,62. C. 
Verde, 19 de fever " o do 2019. Eu, Kenia Cristina Alves de Paula. Oficiala 
Substituta. 1 

AV-1S - Considerando.a consolidação da propriedade fiduciária, conforme 
AV-40/10.154 fica aanoalada a alianaçáo fiduciária, objeto do 9-33/10.152 e 
AV-38/10.152, documentos.arquivados em Cartório. Selo Eletr.: CLZ08334, cód. 
seq.: 5870.11019.7103.4247...Emol.:. R$15,16. .Recompe: R$0,97. ISS: R$0,32. TFJ.: 
R$5,38 =. R$22,83. C. Verde, 19 de fevereiro de 2019. Eu, Kenia Cristina Alves 
de Paula. Oficiala Substituta. 

CERTIDÃO 

Coito e deu 91 gue a presente cópia é reprodução Saram 
de ~cuia rt 10152, IMo 2 de Registro Gent deste Senentia, 
intimida nos termos do eit 19, §1*, lei 6.015, de 3 
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PODER JUDICIÁRIO. TJMG :11 oz. 

.: 
--L .7-•-•CORREGEDORIehGERAL_DE JUSTIÇA 

•  Selo-Eletronico NeLC:9F,%31926 di 
: CódrSeg7:1021-423670à9509 r  

' SERVE?. 
Rua 20.n° 840 Fienuo - CEP: 38270-000 - Fone: (34) 3412-3041 - 	seiventmovel@hotnaecom 

ritulan  Igor Jona Alves  Júnior 

it0 
o 

DEREGISTRODEIMÓVEISDECAMPINAVERDE-MG—.‘  

Ilkw José Nas 

PreCtliáliata---";515  

~Péla Veia 19~19. 

• 

(continua na (olha N" 
QualiticladtdiAtiOr'ntic áOor1 

Erel:RS 17.77 Rec R$ 1 07 TFJ RS 6,6•5sISS:0.3C-Totet:IRSQ5,85-• 
- 	Consulte a validaã'nOi:Sife ,fiitiiS-1/selos.tjmg.jus.br  

Pin. Er 8 -KGM 
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