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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. 

Certifico a pedido verbal da pessoa interessada e para os devidos fins que revendo, 
neste cartório, no Livro 2-RG sob a matrícula 2124 de 19/03/1979 verifiquei 
constar: 
2124 - 19/03/1979 
IMÓVEL: Constituído por uma parte de terras, no lugar denominado "Cabuletê", com a 
área de 176,04 ha (cento e setenta e seis hectares e três quatro), situada no 
distrito e município de Itinga-MG. LIMITES: Partindo do pé da Serra da Biquinha, onde 
existe uma peroba, desce daí, limitando com terras de Genesco Batista de Menezes até 
outra serra denominada "Olho D'Água", daí pela mesma serra extremando ainda com o 
mesmo Genesco, por valos e cercas de arame, até encontrar a cancela do Cabuletê, daí 
rumo direito a vinte braças antes de chegar a casa do Cabuletê onde existe uma aguada da 
gameleira, daí fazendo uma curva, devendo ficar para o comprador a dita aguada a a casa; 
daí seguindo rumo direito obedecendo a linha de baixo, rumo direito até a chapada e desta 
chapada em diante até a extrema de Mariano Manoel do Nascimento em sua fazenda 
denominada Barreira, com o mesmo pela chapada até encontrar com terras de herdeiros 
de Gentil de Oliveira, em sua fazenda denominada "Biquinha". PROPRIEDADE: HILÁRIO 
MANOEL DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, fazendeiro, CPF: 152.243.766-53, 
residente e domiciliado no município de Itinga-MG. Dou fé. 
R-1-2124- 19/03/1979 
IMÓVEL: Constituído por uma parte de terras, no lugar denominado "Cabuletê", com a 
área de 176,04 ha (cento e setenta e seis hectares e três quatro), situada no 
distrito e município de Itinga-MG. LIMITES: Partindo do pé da Serra da Biquinha, onde 
existe uma peroba, desce daí, limitando com terras de Genesco Batista de Menezes até 
outra serra denominada "Olho D'Água", daí pela mesma serra extremando ainda com o 
mesmo Genesco, por valos e cercas de arame, até encontrar a cancela do Cabuletê, daí 
rumo direito a vinte braças antes de chegar a casa do Cabuletê onde existe uma aguada da 
gameleira, daí fazendo uma curva, devendo ficar para o comprador a dita aguada a a casa; 
daí seguindo rumo direito obedecendo a linha de baixo, rumo direito até a chapada e desta 
chapada em diante até a extrema de Mariano Manoel do Nascimento em sua fazenda 
denominada Barreira, com o mesmo pela chapada até encontrar com terras de herdeiros 
de Gentil de Oliveira, em sua fazenda denominada "Biquinha". TRASMITENTES: HILÁRIO 
MANOEL DO NASCIMENTO e s/m JUDITH BERNARDINA DE JESUS, brasileiros, 
casados, ele fazendeiro, ela do lar, CPF: 152.243.766-53, residentes e domiciliados no 
município de Itinga-MG. ADQUIRENTE: ANTÔNIO OLIVEIRA CHAVES, brasileiro, 
casado, fazendeiro, CPF: 126.314.186-20, residente e domiciliado no município de Itinga
MG. FORMA DO TÍTULO: Conforme escritura pública de compra e venda lavrada no 
Cartório do 1° Ofício de Notas desta cidade de Araçuaí-MG., Lv.:86, Fls.:163 a 164v em 19 
de Março de 1979. VALOR: R$Cr$250.000,00. Dou fé. 
R-2-2124 -16/02/1984 
IMÓVEL: Constituído por uma parte de terras, no lugar denominado "Cabuletê", com a 
área de 176,04 ha (cento e setenta e seis hectares e três quatro), situada no 
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distrito e município de Itinga-MG. UMITES: Partindo do pé da Serra da Biquinha, onde 
existe uma peroba, desce daí, limitando com terras de Genesco Batista de Menezes até 
outra serra denominada "Olho D'Água", daí pela mesma serra extremando ainda com o 
mesmo Genesco, por valos e cercas de aratne, até encontrar a cancela do Cabuletê, daí 
rumo direito a vinte braças antes de chegar a casa do Cabuletê onde existe uma aguada da 
gameleira, daí fazendo uma curva, devendo ficar para o comprador a dita aguada a a casa; 
daí seguindo rumo direito obedecendo a linha de baixo, rumo direito até a chapada e desta 
chapada em diante até a extrema de Mariano Manoel do Nascimento em sua fazenda 
denominada Barreira, com o mesmo pela chapada até encontrar com terras de herdeiros 
de Gentil de Oliveira, em sua fazenda denominada "Biquinha". Cadastrada no INCRA sob o 
n°:408.077.002.267. TRASMITENTES: ANTÔNIO OLIVEIRA CHAVES e s/m ROSA DE 
LIMA GUSMÃO CHAVES, brasileiros, casados, ele fazendeiro, ela professora, 
CPF: 126.314.186-20, residente e domiciliado no município de Itinga-MG., neste ato 
representados por ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO ANTUNES COELHO. ADQUIRENTE: 
JOAQUIM BRAZ DE SOUZA, brasileiro,. legalmente separado, fazendeiro e comerciante, 
CPF:079.753.336-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG. FORMA DO 
TÍTULO: Conforme escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de Notas da 
cidade de Itinga-MG., Lv.:74, Fls.:91 a 92 em 27 de Dezembro de 1983. VALOR: 
Cr$12.000.000,00. Dou fé. 
A V -3-2124 -17/02/1984 
IMÓVEL: Constituído por uma parte de terras, no lugar denominado antigo "Cabuletê", 
atualmente "FAZ. BOA VISTA", que possuía área de 176,04 ha (cento e setenta e seis 
hectares e três quatro) e que após medição ficou constatada que a área do referido imóvel 
é 204,03,01 ha (duzentos e quatro hectares, três ares e um centiare), situada no 
distrito e município de Itinga-MG. LIMITES: Partindo do pé da Serra da Biquinha, onde 
existe uma peroba, desce daí, limitando com terras de Genesco Batista de Menezes até 
outra serra denominada "Olho D'Água", daí pela mesma serra extremando ainda com o 
mesmo Genesco, por valos e cercas de arame, até encontrar a cancela do Cabuletê, daí 
rumo direito a vinte braças antes de chegar a casa do cabuletê onde existe uma aguada da 
gameleira, daí fazendo uma curva, devendo ficar para o comprador a dita aguada a a casa; 
daí seguindo rumo direito obedecendo a linha de baixo, rumo direito até a chapada e desta 
chapada em diante até a extrema de Mariano Manoel do Nascimento em sua fazenda 
denominada Barreira, com o mesmo pela chapada até encontrar com terras de herdeiros 
de Gentil de Oliveira, em sua fazenda denominada "Biquinha". Cadastrada no INCRA sob o 
no:408.077.002.267. PROPRIEDADE: JOAQUIM BRAZ DE SOUZA, brasileiro, 
legalmente separado, fazendeiro e comerciante, CPF:079.753.336-20, residente e 
domiciliado na cidade de Belo Horizonte-MG. FORMA DO TÍTULO: Conforme escritura 
pública de Re- ratificação de Área lavrada no Cartório de Notas da cidade de Itinga-MG., 
Lv.:75, Fls.:13 em 30 de Dezembro de 1983. Dou fé. 
R-4-2124 - 25/05/2007 
IMÓVEL: Constituído por um imóvel rural denominado "FAZ. BOA VISTA", com a área de 
204,03,01 ha (duzentos e quatro hectares, três ares e um centiare), com 
benfeitorias de casa sede, duas casas para colonos, cercas de arame e pastagens, situada 
no distrito e município de Itinga-MG. UMITES: Partindo do pé da Serra da Biquinha, onde 
existe uma peroba, desce daí, limitando com terras de Genesco Batista de Menezes até 
outra serra denominada "Olho D'Água", daí pela mesma serra extremando ainda com o 
mesmo Genesco, por valos e cercas de arame, até encontrar a cancela do Cabuletê, daí 
rumo direito a vinte braças antes de chegar a casa do Cabuletê onde existe uma aguada da 
gameleira, daí fazendo uma curva, devendo ficar para o comprador a dita aguada a a casa; 
daí seguindo rumo direito obedecendo a linha de baixo, rumo direito até a chapada e desta 
chapada em diante até a extrema de Mariano Manoel do Nascimento em sua fazenda 
denominada Barreira, com o mesmo pela chapada até encontrar com terras de herdeiros 
de Gentil de Oliveira, em sua fazenda denominada "Biquinha". Cadastrada no INCRA sob o 
n°:408.077.002.267; C.C.I.R.:06503850054; NIRF:286.8444-3. TRANSMITENTE: 
JOAQUIM BRAZ DE SOUZA, brasileiro, legalmente separado, fazendeiro e comerciante, 
CPF:079. 753.336-20, residente e domici.liado na cidade de Belo Horizonte-MG. 
ADOUIRI!NTI!: C!II!RALDO DIAS Rl!GO, brasile~gbina <fa~lip4 _ 2&ffi'6)2t)q§, 



CPF:033.167.286-68, residente e domiciliado na cidade de Itaobim-MG. FORMA DO 
TÍTULO: Conforme escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de Notas da 
cidade de Itinga-MG., Lv.:78, Fls.:153 e 154v em 19 de Julho de 1986. VALOR: 
R$35.000,00. Cód. do ato:4514-6. Dou fé. 
R-5-2124- 07/0112013- Protocolo: 50229-02/01/2013 
Constituído pelos bens ficados por falecimento de GERALDO DIAS RÊGO, ocorrido em 
02/08/2002, aos 88 anos de idade, conforme óbito lavrado no Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de Teófilo Otoni - MG., sob o Termo n°:28.286, Lv. :72-C, Fls.: 57 em 
14 de Agosto de 2002, que era brasileiro, casado, portador do CPF:033.107.286-68, 
residente e domiciliado à rua Guanabara, no:264, Centro, na cidade de ltaobim - MG. 
IMÓVEL: Constituído por um imóvel rural denominado 11 FAZ. BOA VISTA.. ou 
"CABULETÊ", com a área de 204,03,01 ha (duzentos e quatro hectares, três ares e 
um centiare), com benfeitorias de casa sede, duas casas para colonos, cercas de arame e 
pastagens, situada no distrito e município de Itinga - MG. LIMITES: Partindo do pé da 
Serra da Biquinha, onde existe uma peroba, desce daí, limitando com terras de Genesco 
Batista de Menezes até outra serra denominada "Olho D'Água", daí pela mesma serra 
extremando ainda com o mesmo Genesco, por valos e cercas de arame, até encontrar a 
cancela do Cabuletê, daí rumo direito a vinte braças antes de chegar a casa do Cabuletê 
onde existe uma aguada da gameleira, daí fazendo uma curva, devendo ficar para o 
comprador a dita aguada e a casa; daí seguindo rumo direito obedecendo a linha de baixo, 
rumo direito até a chapada e desta chapada em diante até a extrema de Mariano Manoel 
do Nascimento em sua fazenda denominada Barreira, com o mesmo pela chapada até 
encontrar com terras de herdeiros de Gentil de Oliveira, em sua fazenda denominada 
"Biquinha". Cadastrada no INCRA sob o n°:408.077.002.267; C.C.I.R.:06503850054; 
NIRF:286.8444-3. A VIÚVA-MEEIRA: VIOLETA CHAVES RÊGO, brasileira, aposentada, 
CPF:003.522. 796-64, residente e domiciliada na cidade de Itaoblm - MG. Terá a metade do 
imóvel acima descrito, equivalente a 11/22 (onze vinte e dois avos), no valor de 
R$43.636,37 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos). 
O HERDEIRO E CESSIONÁRIO: CARLOS TADEU CHAVES RÊGO, brasileiro, fazendeiro, 
CPF:290.845.556-00, casado com CLAUDETE PEREIRA CHAVES, brasileira, funcionária 
pública estadual, CPF:652.681.216-34, residentes e domiciliados na cidade de Teófilo Otoni 
- MG. Terá em pagamento a sua herança, equivalente a 1/22 (um vinte e dois avos) do 
monte partilhável, no valor de R$17 .272,72 (dezessete mil, duzentos e setenta e dois reais 
e setenta e dois centavos) e das Cessões de Direitos Hereditários que lhe foram feitas 
através de Contrato de Cessão de Direitos Hereditários, datado de 28 de Abril de 2003, 
pelos herdeiros JOSÉ MÁRIO CHAVES RÊGO, brasileiro, advogado, CPF: 186.961.396-15, 
casado com Olga Sueli Batista Rêgo, brasileira, funcionária pública estadual, 
CPF:664.250.936-68, residentes e domiciliados na cidade de Belo Horizonte - MG., PAULO 
ROBERTO CHAVES RÊGO, brasileiro, bancário, CPF: 190.883.886-87, casado com Cláudia 
Neiva Serafim Rêgo, residentes e domiciliados na cidade de Itaobim - MG., JANSEN 
CHAVES RÊGO, brasileiro, funcionário público estadual, solteiro, CPF:256.200.376-49, já 
falecido e herdeiros da falecida herdeira MARIA GERALDA DIAS MOREIRA, pré-morta, seus 
filhos, Magdala Dias de Paula Gomes, brasileira, bancária, CPF:231.025.196-87, residente 
e domiciliada em Fortaleza - CE., e Wellington Dias Moreira, brasileiro, funcionário público 
federal, divorciado, CPF:420.107 .486-20, residente e domiciliado em Curitiba - PR., 4/22 
(quatro vinte e dois avos), no valor de R$69.090,88 (sessenta e nove mil e noventa reais e 
oitenta e oito centavos) atingindo este pagamento o montante de R$86.363,63 (oitenta e 
seis mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), ou seja, 5/22 (cinco 
vinte e dois avos), do monte partilhável, receberá para quitação de todos os seus direitos, 
o equivalente a este montante, unicamente, em terras e benfeitorias do imóvel acima 
descrito. O ESPÓLIO DE: JOSÉ PEDRO DIAS RÊGO NETO, falecido em 07 de Dezembro 
de 2003, Cujo processo de inventário tramita na Comarca de Medina - MG., sob o 
n0041408024122-0, que era portador do CPF:067.799.566-00, era casado sob o regime de 
comunhão universal de bens com CREUSA PESSOA DIAS, e residia à rua São Paulo, n°:81, 
Centro, na cidade de ltaoblm - MG., com quem teve os seguintes filhos: A) JANSEN 
PESSOA DIAS, brasileiro, solteiro, garçon, CPF: 030.768.756-20, residente e domiciliado à 
rua São Paulo, n":Bl, Centro, na cidade de Itaobim MG . ., B) KARLA PESSOA DIAS 
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CHAVES, brasileira, divorciada, CPF:518.276.036-15, residente e domiciliada na cidade de 
Itaobim MG., C) SINARA PESSOA DIAS DA SILVA, brasileira, divorciada, 
CPF:861.236.106-00, residente e domiciliado à rua São Paulo, no:al, Centro, na cidade 
Itaobim - MG., D) ROGÉRIO PESSOA DIAS, brasileiro, divorciado, CPF:518.276.036-15, 
residente e domiciliado à rua São Paulo, n°:81, Centro, na cidade Itaobim - MG., E) 
KARINE PESSOA DIAS, brasileira, solteira, CPF:030.768.756-20, residente e domiciliado à 
rua São Paulo, no:al, Centro, na cidade Itaobim - MG., F) SIMONE PESSOA DIAS AMORIM, 
brasileira, CPF:047.533.386-14, casada, com Pierre Charles Amorim Santos, residentes e 
domiciliados na cidade de Acajutiba - BA., residente e domiciliado à rua São Paulo, n°:81, 
Centro, na cidade Itaobim - MG. Terá em pagamento a sua herança, equivalente a 1/22 
(um vinte e dois avos) do monte partilhável, no valor de R$17.272,72 (dezessete mil, 
duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). O HERDEIRO: RIVADÁVIA 
DIAS RÊGO, brasileiro, servidor público municipal, CPF:275.941.658.53, casado com 
CÉLIA DOS SANTOS DIAS RÊGO, brasileira, do lar, CPF:063.314.396-09, residentes e 
domiciliados à rua Maracajú, no:527, Bairro Monte Alegre, na cidade de Ribeirão Preto -
SP. Terá em pagamento a sua herança, equivalente a 1/22 (um vinte e dois avos) do 
monte partilhável, no valor de R$17.272,72 (dezessete mil, duzentos e setenta e dois reais 
e setenta e dois centavos). O HERDEIRO: EVERALDO CHAVES RÊGO, brasileiro, 
empresário, CPF:071.528.766-49, casado com MARIA ALI ADRI CHAVES, brasileira, 
professora, CPF:469.381.146-49, residentes e domiciliados à rua São Paulo, n°:450, 
Centro, na cidade de Itaobim - MG. Terá em pagamento a sua herança, equivalente a 1/22 
(um vinte e dois avos) do monte partllhável, no valor de R$17.272,72 (dezessete mil, 
duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). O HERDEIRO: JOSÉ ELMÁRIO 
CHAVES RÊGO, brasileiro, separado judicialmente, funcionário público municipal, 
CPF: 169.734.616-20, residente e domiciliado à rua Belo Horizonte, n°:461, Centro, na 
cidade de Itaobim - MG. Terá em pagamento a sua herança, equivalente a 1/22 (um vinte 
e dois avos) do monte partilhável, no valor de R$17 .272,72 (dezessete mil, duzentos e 
setenta e dois reais e setenta e dois centavos). O HERDEIRO: EMANOEL CHAVES RÊGO, 
brasileiro, empresário, solteiro, CPF:547.137.236-15, residente e domiciliado à rua Belo 
Horizonte, no:461, Centro, na cidade de Itaobim - MG. Terá em pagamento a sua herança, 
equivalente a 1/22 (um vinte e dois avos) do monte partilhável, no valor de R$17.272,72 
(dezessete mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). A HERDEIRA: 
RITA DE CÁSSIA CHAVES RÊGO, brasileira, servidora pública municipal, solteira, 
CPF:559.352.656-72, residente e domiciliada à rua Guanabara, n°:264, Centro, na cidade 
de Itaobim-MG. Terá em pagamento a sua herança, equivalente a 1/22 (um vinte e dois 
avos) do monte partilhável, no valor de R$17.272,72 (dezessete mil, duzentos e setenta e 
dois reais e setenta e dois centavos). FORMA DO TÍTULO: Conforme Formal de Partilha 
dos bens ficados por falecimento de GERALDO DIAS RÊGO, Processo 
n°:0414.08.0244145-1, dado e passado na cidade e Comarca de Medina - MG., pelo MM. 
Juiz de Direito Dr. Arnon Argola Matos Rocha em 21 de Setembro de 2012. VALOR 
TOTAL: R$130.000,00. Emolumentos: R$ 1.097,82 (um mil, noventa e sete reais e oitenta 
e dois centavos). Taxa de Fiscalização: R$ 510,12 (quinhentos e dez reais e doze 
centavos). Total: R$ 1.607,94 (um mil, seiscentos e sete reais e noventa e quatro 
centavos). EMITIDA A DOI. Dou fé. 
AV -6-2124 - 15/12/2014 -Protocolo: 55959 - 18/1112014 
RETIFICACÃO DE PARTILHA DO IMÓVEL: Um imóvel rural denominado "FAZ. BOA 
VISTA" ou "CABULETÊ", com a área de 204,03,01 ha (duzentos e quatro hectares, 
três ares e um centiare), com benfeitorias de casa sede, duas casas para colonos, 
cercas de arame e pastagens, situada no distrito e município de Itinga - MG. LIMITES: 
Partindo do pé da Serra da Biquinha, onde existe uma peroba, desce daí, limitando com 
terras de Genesco Batista de Menezes até outra serra denominada nolho D'Água", daí pela 
mesma serra extremando ainda com o mesmo Genesco, por valos e cercas de arame, até 
encontrar a cancela do Cabuletê, daí rumo direito a vinte braças antes de chegar a casa do 
Cabuletê onde existe uma aguada da gameleira, daí fazendo uma curva, devendo ficar para 
o comprador a dita aguada e a casa; daí seguindo rumo direito obedecendo a linha de 
baixo, rumo direito até a chapada e desta chapada em diante até a extrema de Mariano 
~4afloel do Nascimeflto em sua fazeflda deflomiflada Barreira'pçom o mesmo pela ch'1cada 
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até encontrar com terras de herdeiros de Gentil de Oliveira, em sua fazenda denominada 
"Biquinha". Cadastrada no INCRA sob o n°:408.077.002.267; C.C.I.R.:06503850054; 
NIRF:286.444-3. RETIFICA os pagamentos da seguinte maneira: VIÚVA-MEEIRA: 
VIOLETA CHAVES RÊGO, brasileira, aposentada, portadora do RG: M-7,043.020 -
SSP/MG e do CPF:003.522.796-64, residente e domiciliada na Rua Guanabara, n°:264, 
Centro, na cidade de Itaobim - MG. Terá no Imóvel acima descrito, o equivalente a 
33.57% (trinta e três vírgula cinqüenta e sete por cento) de sua totalidade. no 
valor de R$43.636.37. O HERDEIRO E CESSIONÁRIO: CARLOS TADEU CHAVES 
RÊGO, brasileiro, fazendeiro, portador do RG: M-6.296.468 - SSP/MG e do 
CPF:290.845.556-00, casado com CLAUDETE PEREIRA CHAVES, brasileira, funcionária 
pública estadual, portadora do RG: M-1.141.628 - SSP/MG e do CPF:652.681.216-34, 
residentes e domiciliados na Rua Mário Maximiliano Ribeiro Gama, no:40, Bairro Castro 
Pires, na cidade de Teófilo Otoni - MG. Terá no imóvel acima descrito, para quitacão 
de todos os seus direitos, herança e cessões hereditárias adquiridas, o 
equivalente a 66.43% !sessenta e seis vírgula quarenta e três por cento) de sua 
totalidade no valor de R$86.363.63. Ficando explicitado que foram CEDIDOS os 
Direitos de Herança da titularidade dos herdeiros adiante qualificados, através de 
Contrato de Cessão de Direitos Hereditários, datado de 28 de Abril de 2003, pelos 
herdeiros JOSÉ MÁRIO CHAVES RÊGO, brasileiro, advogado, CPF: 186.961.396-15, casado 
com Olga Sueli Batista Rêgo, brasileira, funcionária pública estadual, CPF:664.250.936-68, 
residentes e domiciliados na cidade de Belo Horizonte - MG., PAULO ROBERTO CHAVES 
RÊGO, brasileiro, bancário, CPF: 190.883.886-87, casado com Cláudia Neiva Serafim Rêgo, 
residentes e domiciliados na cidade de Itaobim - MG., JANSEN CHAVES RÊGO, brasileiro, 
funcionário público estadual, solteiro, CPF:256.200.376-49, já falecido e herdeiros da 
falecida herdeira MARIA GERALDA DIAS MOREIRA, pré-morta, seus filhos, Magdala Dias de 
Paula Gomes, brasileira, bancária, CPF: 231.025.196-87, residente e domiciliada em 
Fortaleza - CE., e Wellington Dias Moreira, brasileiro, funcionário público federal, 
divorciado, CPF:420.107.486-20, residente e domiciliado em Curitiba - PR., 4/22 (quatro 
vinte e dois avos), no valor de R$69.090,88 (sessenta e nove mil e noventa reais e oitenta 
e oito centavos) atingindo este pagamento o montante de R$86.363,63 (oitenta e seis mil, 
trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), ou seja, 5/22 (cinco vinte e 
dois avos), do monte partilhávei, receberá para quitação de todos os seus direitos, o 
equivalente a este montante, unicamente, em terras e benfeitorias do imóvel acima 
descrito. ADVOGADO ASSISTENTE: A partes constituíram o advogado, Dr. JOSÉ MÁRIO 
CHAVES RÊGO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o no:21.354, com 
endereço na Rua Floresta, n°:337, Central na cidade de Itaobim - MG., que prestou 
assistência jurídica às partes. FORMA DO TITULO: Conforme Re-Ratificação de Formal de 
Partilha dos bens ficados por falecimento de GERALDO DIAS RÊGO, Processo 
n°:0414.08.0244145-1, dado e passado na cidade e Comarca de Medina - MG., pelo MM. 
Juiz de Direito Dr. Arnon Argola Matos Rocha em 15 de Outubro de 2014. Ato: 4134, 
quantidade de atos: 1. Valor Total dos Emolumentos: R$ 11,86. Valor do Recompe: R$ 0,71. Taxa de 
Fiscalização Judiciária: R$ 3,95. Valor Final ao Usuário: R$ 16,52. Dou fé. 
R-7-2124- 15/12/2014 -Protocolo: 55961 - 1811112014 
IMÓVEL: Um imóvel rural denominado "FAZ. BOA VISTA" ou "CABULETÊ", com a área 
de 204,03,01 ha (duzentos e quatro hectares, três ares e um centlare), com 
benfeitorias de casa sede, duas casas para colonos, luz elétrica, um curral, cercas de 
arame e pastagens, situada no distrito e município de ltinga - MG. LIMITES: Partindo do 
pé da Serra da Biquinha, onde existe uma peroba, desce daí, limitando com terras de 
Genesco Batista de Menezes até outra serra denominada "Olho D'Água", daí pela mesma 
serra extremando ainda com o mesmo Genesco, por valos e cercas de arame, até 
encontrar a cancela do Cabuletê, daí rumo direito a vinte braças antes de chegar a casa do 
Cabuletê onde existe uma aguada da gameleira, daí fazendo uma curva, devendo ficar para 
o comprador a dita aguada e a casa; daí seguindo rumo direito obedecendo a linha de 
baixo, rumo direito até a chapada e desta chapada em diante até a extrema de Mariano 
Manoel do Nascimento em sua fazenda denominada Barreira, com o mesmo pela chapada 
até encontrar com terras de herdeiros de Gentil de Oliveira, em sua fazenda denominada 
"Bi(!uinh21". C21d8stred8 no INCRA sob o n°.408.077.002.~~~(naCfd~~4~~~t' 



NIRF:286.444-3. VENDEDORES: VIOLETA CHAVES RÊGO, brasileira, aposentada, 
portadora do RG: M-7.043.020 ~ SSP/MG e do CPF:003.522.796-64, residente e 
domiciliada na Rua Guanabara, no:264, Centro, na cidade de Itaobim - MG., neste ato 
representada por seu procurador, OLÍMPIO CHAVES AMORIM, brasileiro, casado, advogado, 
portador do RG:M-902.522- SSP/MG e do CPF:179.703.006-00, residente e domiciliado 
na cidade de Itaobim - MG., conforme procuração lavrada no Cartório de Notas da cidade 
de Itaobim - MG., Lv.:067, Fls.:170 em 04 de Fevereiro de 2013 e CARLOS TADEU 
CHAVES RÊGO, brasileiro, fazendeiro, portador do RG: M-6.296.468 ~ SSP/MG e do 
CPF:290.845.556-00, casado com CLAUDETE PEREIRA CHAVES, brasileira, funcionária 
pública estadual, portadora do RG: M-1.141.628 ~ SSP/MG e do CPF:652.681.216-34, 
residentes e domiciliados na Rua Mário Maximiliano Ribeiro Gama, n°:40, Bairro Castro 
Pires, na cidade de Teófilo Otoni - MG., sendo ele, neste ato representado por seu 
procurador, OLÍMPIO CHAVES AMORIM, brasileiro, casado, advogado, portador do RG:M-
902.522- SSP/MG e do CPF: 179.703.006-00, residente e domiciliado na cidade de Itaobim 
- MG., conforme procuração lavrada no Cartório de Notas da cidade de Itaobim - MG., 
Lv.:067, Fls.:170 em 04 de Fevereiro de 2013 e ela, representada por seu procurador, 
LEONARDO PEREIRA CHAVES, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portadora do RG: 
M-10.071.274 - SSP/MG e do CPF:013.425.186-59, residente e domiciliado na cidade de 
Itaobim ~ MG., conforme procuração lavrada no Cartório do 10 Ofício de Notas da cidade de 
Teófilo Otoni ~ MG., Lv.:191, Fls.:044 em 01 de Abril de 2013. COMPRADOR: GAULEU 
BRUNO MARTINS, brasileiro, médico, divorciado, portador do RG: MG-5.067.014 ~ 
SSP/MG e do CPF:887.302.476-91, residente e domiciliado na Av. Dr. Júlio Rodrigues, 
n°:475, Bairro Marajoara, na cidade de Teófilo Otoni - MG. FORMA DO TiTULO: 
Conforme escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de Notas da cidade de 
Itinga - MG., Lv.: 104, Fls.: 174 a 175v em 08 de Abril de 2013. VALOR: R$150.000,00 .. 
Ato: 4518, quantidade de atos: 1. Valor Total dos Emolumentos: R$ 1.092,23. Valor do Recompe: R$ 
65,53. Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 537,98. Valor Final ao Usuário: R$ 1.695,74 EMITIDA A 
DOI. Dou fé. 
R-8-2124 - 11/08/2015 - Protocolo: 58179 - 05/08/2015 
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- n°: 237/3065, de 11 de Agosto de 2015. VALOR: R$ 
450.000,00 - VENCIMENTO: 22/09/2025. PROPRIETÁRIOS/DEVEDORES: GALILEU 
BRUNO MARTINS, brasileiro, capaz, Médico, RG: MG-5.067.014 - 05/06/2003, órgão 
expedidor: SSP/MG, CPF: 887.302.476-91, separado, residente e domiciliado na Rua Júlio 
Rodrigues, n°:580, bairro Marajoara, Teófilo Otoni/MG. CREDOR: BANCO BRADESCO S.A., 
CNPJ: 60.746.948/0001-12, sediada na Cidade de Deus, Osasco/SP. TAXA DE JUROS: 2.0 
% ao mês e 28.60 % ao ano. FORMA DE PAGAMENTO: O emitente devedor se 
compromete a pagar o valor referente à cédula na data da sua apresentação sendo em 120 
parcelas, com o primeiro vencimento em 20/10/2015 e o último em 22/09/2025. 
GARANTIAS: a) Em alienação fiduciária, o imóvel rural constante da matrícula 2124, Lv. 2-
RG, desta serventia, denominado "Fazenda Boa Vista", com área de 204,0301 ha, situada 
em Itinga-MG, Propriedade de Galileu Bruno Martins. Obrigam-se as partes a todas e 
demais cláusulas e condições na presente cédula que fica via arquivada neste cartório. Ato: 
4531, quantidade de atos: L Valor Total dos Emolumentos: R$ 71,45. Valor do Recompe: R$ 4,29. Taxa 
de Fiscalização Judiciária: R$ 25,24. Valor Final ao Usuário: R$ 100,98 Ato: 8101, quantidade de atos: 
13. Valor Total dos Emolumentos: R$ 58,89. Valor do Recompe: R$ 3,51. Taxa de Fiscalização 
Judiciária: R$ 19,63. Valor Final ao Usuário: R$ 82,03 Ato: 4301, quantidade de atos: 2. Valor Total dos 
Emolumentos: R$ 7,58. Valor do Recompe: R$ 0,46. Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 2,50. Valor 
Final ao Usuário: R$ 10,54. Dou fé. 
AV-9-2124- 18/06/2018 -Protocolo: 65773- 20/02/2018 
CONSOLIDACÃO. A requerimento do Banco Bradesco S/A firmado em 19 de fevereiro de 
2018, realizado o procedimento disciplinado no artigo 26 da Lei Federal no 9.514/97 em 
face do Devedor Fiduciante: GALILEU BRUNO MARTINS, brasileiro, capaz, Médico, RG: 
MG-5.067.014 - SSP/MG, CPF: 887.302.476-91, divorciado(a), residente e domiciliado na 
Av. Dr. Júlio Rodrigues, no: 475, bairro Marajoara, Teófilo Otoni/MG, sem que houvesse 
purgação da mora, fica CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do imóvel objeto desta 
matrícula, sendo um imóvel rural denominado "FAZ. BOA VISTA" ou "CABULETÊ". com a 
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área de 204.03.01 ha (duzentos e quatro hectares, três ares e um centiare), com 
benfeitorias de casa sede, duas casas para colonos, luz elétrica, um curral, cercas de 
arame e pastagens,. situada no distrito e município de Itinga - MG, em favor do BANCO 
BRADESCO S.A., CNPJ: 60.746.948/0001-12, sediada na Cidade de Deus, s/n, Osasco/SP, 
na qualidade de credor fiduciário da dívida relativa à CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - n°: 
237/3065, com Alienação Fiduciária em garantia, firmado em 11 de Agosto de 2015. Valor 
atribuído à Consolidação: R$ 244.800,00. Pago o ITBI. Ato: 4243, quantidade Ato: 1. Ato: 
8101, quantidade Ato: 7. Poder Judiciário- TJMG- Corregedoria-Geral de Justiça, n° ordinal do oficio: 
000034040196, atribuição: Imóveis, localidade: Araçuaí. W selo de consulta: BWU79768, código de 
segurança: 7871685212114565. Valor Total dos Emolumentos: R$ 1.664,75. Valor Total do Recompe: 
R$ 99,84. Valor Total da Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 968,02. Valor Total Final ao Usuário: R$ 
2.732,61. Valor Total ISS: R$ 49,92. "Consulte a validade deste Selo no site 
https://selos.tjmg.jus.br". Dou fé. 
AV-10-2124 -19/06/2018- Protocolo: 66387-16/05/2018 
GEORREFERENCIAMENTO: Constituído pelo requerimento do proprietário instruído com 
planta e memorial descritivo elaboradas pelo Engenheiro Civil Guilherme Maranhão, CREA 
n° 78.359/D, de acordo com o artigo 90 da Lei no 10.267/01, regulamentada pelo Decreto 
n° 4.449/02, e provimento 260/2013 CGJ/MG, contendo as coordenada dos vértices 
definidores dos limites do imóvel rural, georreferenciado; com declaração firmada sob pena 
de responsabilidade civil e criminal, de que não houve alteração das divisas do imóvel 
registrado e que foram respeitados os direitos dos confrontantes. Apresentada as 
declarações de todos os proprietários dos imóveis confrontantes ao imóvel objeto da desta 
matrícula, Lv: 2-RG, de 19 de Marco de 1.979, desta serventia fica constado que o 
imóvel Fazenda Boa Vista, possui a área de 203.0101has (duzentos e três 
hectares, um are e um centiarel. localizado no município de Itinga/MG. Cadastrada no 
INCRA n° 408.077.002.267-1. CCIR n° 16275591189. NIRF n° 2.868.444-3. Foi 
certificado pelo INCRA, tendo recebido a seguinte certificaçlo n° a9594d32-
9174-4291-80c4-eclfd8a1cc0d emitida em 09/05/2018. Com os seguintes limites: 
Ao Norte com Alcebíades Chaves Murta; a Leste com Trajano Serafim de Oliveira, com Ivo 
Alves Torres e com Bontempi Imóveis Ltda.; ao Sul também com Bontempi Imóveis Ltda. e 
com Sebastião Rodrigues da Silva; a Oeste também com Sebastião Rodrigues da Silva e 
com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves. DESCRiçÃO DO PEIÚMETRO: Inicia-se a 
descrição no vértice DRK-M-4075 localizado nas coordenadas (Long= -41 °44'36,180" e Lat= 
-16°37'16,575", Altitude: 441,05 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com 
azimute de 129°59' e distância de 667,92 m até o vértice DRK-M-3983; Do vértice DRK-M-3983 
(Long= -41 °44'18,914" e Lat= -16°37'30,536", Altitude: 636,34 m); segue confrontando com 
Alcebíades Chaves Murta com azimute de 77°48' e distância de 75,66 m até o vértice DRK-M-3971; 
Do vértice DRK-M-3971 (Long= -41 °44'16,419" e Lat= -16°37'30,016", Altitude: 651,17 m); segue 
confrontando com Trajano Serafim de Oliveira com azimute de 138°32' e distância de 100,75 m até 
o vértice DRK-P-12616; Do vértice DRK-P-12616 (Long= -41 °44'14,169" e Lat= -16°37'32,472", 
Altitude: 663,60 m); segue confrontando com Trajano Serafim de Oliveira com azimute de 137°44' e 
distância de 233,14 m até o vértice DRK-P-12615; Do vértice DRK-P-12615 (Long= -41 °44'08,880" 
e Lat= -16°37'38,085", Altitude: 693,56 m); segue confrontando com Trajano Serafim de Oliveira 
com azimute de 126°20' e distância de 134,43 m até o vértice DRK-P-12614; Do vértice DRK
P-12614 (Long= -41 °44'05,228" e Lat= -16°37'40,677", Altitude: 726,93 m); segue confrontando 
com Trajano Serafim de Oliveira com azimute de 107°23' e distância de 111,16 m até o vértice DRK
M-4280; Do vértice DRK-M-4280 (Long= -41 °44'01,649" e Lat= -16°37'41,758", Altitude: 733,62 
m); segue confrontando com Ivo Alves Torres com azimute de 222°15' e distância de 56,43 m até o 
vértice EDS-M-0990; Do vértice EDS-M-0990 (Long= -41 °44'02,929" e Lat= -16°37'43,116", 
Altitude: 590,43 m); segue confrontando com Ivo Alves Torres com azimute de 185°16' e distância 
de 18,33 m até o vértice QPAR-M-0653; Do vértice QPAR-M-0653 (Long= -41 °44'02,986" e Lat= 
-16°37'43,710", Altitude: 740,54 m); segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute 
de 261 °40' e distância de 4,35 m até o vértice GAI-P-3971; Do vértice GAI-P-3971 (Long= 
-41°44'03,131" e Lat= -16°37'43,730", Altitude: 737,43 m); segue confrontando com Bontempi 
Imóveis Ltda. com azimute de 238°11' e distância de 6,18 m até o vértice GAI-P-3972; Do vértice 
GAI-P-3972 (Long= -41°44'03,308" e Lat= -16°37'43,836", Altitude: 737,79 m); segue 
confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 199°18' e distância de 48,42 m até o 
vértice GAI-P-3973; Do vértice GAI-P-3973 (Long= -41 °44'03,848" e Lat= -16°37'45,322", Altitude: 
738,77 m); segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 198°43' e distância de 
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45,15 m até o vértice GAI-P-3974; Do vértice GAI-P-3974 (Long= -41 °44'04,337" e L..at= 
-16°37'46,713", Altitude: 739,88 m); segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute 
de 199°48' e distância de 61,24 m até o vértice GAI-P-3975; Do vértice GAI-P-3975 (Long= 
-41 °44'05,037" e L..at= -16°37'48,588", Altitude: 741,69 m); segue confrontando com Bontempi 
Imóveis Ltda. com azimute de 198°42' e distância de 60,00 m até o vértice GAI-P-3976; Do vértice 
GAI-P-3976 (Long= -41 °44'05,687" e Lat= -16°37'50,436", Altitude: 743,30 m); segue 
confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 199°11' e distância de 47,47 m até o 
vértice GAI-P-3977; Do vértice GAI-P-3977 (Long= -41°44'06,213" e Lat= -16°37'51,894", Altitude: 
745,14 m}; segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 199°14' e distância de 
43,17 m até o vértice GAI-P-3978; Do vértice GAI-P-3978 (Long= -41 °44'06,693" e L..at= 
-16°37'53,220", Altitude: 746,95 m); segue confrontando com Bontempl Imóveis Ltda. com azimute 
de 199°27' e distância de 35,01 m até o vértice GAI-P-3979; Do vértice GAI-P-3979 (Long= 
-41 °44'07,087" e L..at= -16°37'54,294", Altitude: 747,72 m); segue confrontando com Bontempi 
Imóveis Ltda. com azimute de 198°54' e distância de 29,33 m até o vértice GAI-P-3980; Do vértice 
GAI-P-3980 (Long= -41 °44'07,407" e Lat= -16°37'55,196", Altitude: 747,38 m}; segue 
confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 198°40' e distância de 35,38 m até o 
vértice GAI-P-3981; Do vértice GAI-P-3981 (Long= -41°44'07,790" e Lat= -16°37'56,286", Altitude: 
745,65 m}; segue confrontando com Bontempl Imóveis Ltda. com azimute de 198°36' e distância de 
32,03 m até o vértice GAI-P-3982; Do vértice GAI-P-3982 (Long= -41 °44'08,134" e L..at= 
-16°37'57,274", Altitude: 745,77 m); segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute 
de 192°19' e distância de 17,43 m até o vértice GAI-P-3983; Do vértice GAI-P-3983 (Long= 
-41°44'08,260" e L..at= -16°37'57,828", Altitude: 747,03 m); segue confrontando com Bontempi 
Imóveis Ltda. com azimute de 177°48' e distância de 43,41 m até o vértice GAI-P-3984; Do vértice 
GAI-P-3984 (Long= -41 °44'08,204" e Lat= -16°37'59,239", Altitude: 751,95 m); segue 
confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 178°51' e distância de 47,36 m até o 
vértice GAI-P-3985; Do vértice GAI-P-3985 (Long= -41°44'08,172" e Lat= -16°38'00,779", Altitude: 
755,93 m); segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 178°20' e distância de 
74,55 m até o vértice GAI-P-3986; Do vértice GAI-P-3986 (Long= -41 °44'08,100" e L..at= 
-16°38'03,203", Altitude: 762,32 m); segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute 
de 178°07' e distância de 72,35 m até o vértice GAI-P-3987; Do vértice GAI-P-3987 (Long= 
-41 °44'08,020" e L..at= -16°38'05,555", Altitude: 768,42 m); segue confrontando com Bontempi 
Imóveis Ltda. com azimute de 176°59' e distância de 59,46 m até o vértice GAI-P-3988; Do vértice 
GAI-P-3988 (Long= -41 °44'07,915" e Lat= -16°38'07,486", Altitude: 772,95 m); segue 
confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 176°43' e distância de 27,42 m até o 
vértice GAI-P-3989; Do vértice GAI-P-3989 (Long= -41°44'07,862" e Lat= -16°38'08,376", Altitude: 
774,76 m); segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute de 177°57' e distância de 
59,59 m até o vértice GAI-P-3990; Do vértice GAI-P-3990 (Long= -41 °44'07,790" e L..at= 
-16°38'10,313", Altitude: 778,02 m); segue confrontando com Bontempi Imóveis Ltda. com azimute 
de 178°01' e distância de 92,61 m até o vértice GAI-P-3991; Do vértice GAI-P-3991 (Long= 
-41°44'07,683" e L..at= -16°38'13,324", Altitude: 781,56 m); segue confrontando com Bontempi 
Imóveis Ltda. com azimute de 179°46' e distância de 67,89 m até o vértice GAI-M-0611; Do vértice 
GAI-M-0611 (Long= -41 °44'07,674" e L..at= -16°38'15,532", Altitude: 783,48 m); segue 
confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 297°57' e distância de 118,43 m até 
o vértice GAI-P-3992; Do vértice GAI-P-3992 (Long= -41 °44'11,204" e Lat= -16°38'13,726", 
Altitude: 780,50 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°29' 
e distância de 48,70 m até o vértice GAI-P-3993; Do vértice GAI-P-3993 (Long= -41 °44'12,648" e 
L..at= -16°38'12,971", Altitude: 778,20 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 298°33' e distância de 54,75 m até o vértice GAI-P-3994; Do vértice GAI-P-3994 
(Long= -41 °44'14,270" e Lat= -16°38'12,120", Altitude: 774,89 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°07' e distância de 37,24 m até o vértice GAI
P-3995; Do vértice GAI-P-3995 (Long= -41 °44'15,379" e Lat= -16°38'11,549", Altitude : 771,91 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°23' e distância de 48,50 
m até o vértice GAI-P-3996; Do vértice GAI-P-3996 (Long= -41 °44'16,818" e L..at= -16°38'10,798", 
Altitude: 767,39 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°09' 
e distância de 31,43 m até o vértice GAI-P-3997; Do vértice GAI-P-3997 (Long= -41 °44'17,753" e 
L..at= -16°38'10,316", Altitude: 764,02 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 297°55' e distância de 37,30 m até o vértice GAI-P-3998; Do vértice GAI-P-3998 
(Long= -41 °44'18,865" e Lat= -16°38'09,748", Altitude: 759,75 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°09' e distância de 25,02 m até o vértice GAI
P-3999; Do vértice GAI-P-3999 (Long= -41 °44'19,609" e Lat= -16°38'09,364", Altitude: 756,18 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 297°44' e distância de 27,58 
m até o vértice GAI-M-0610; Do vértice GAI-M-0610 (Long= -41 °44'20,433" e L..at= -16°38'08,946", 
Altitude: 751,24 m): segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°06' 
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e distância de 13,24 m até o vértice GAI-P-4000; Do vértice GAI-P-4000 (Long= -41 °44'20,827" e 
Lat= -16°38'08,743", Altitude: 745,17 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 298°49' e distância de 16,92 m até o vértice GAI-P-4001; Do vértice GAI-P-4001 
(Long= -41 °44'21,327" e Lat= -16°38'08,478", Altitude: 736,79 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°44' e distância de 20,54 m até o vértice GAI
P-4002; Do vértice GAI-P-4002 (Long= -41 °44'21,935" e Lat= -16°38'08,157", Altitude: 725,55 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°37' e distância de 16,43 
m até o vértice GAI-P-4003; Do vértice GAI-P-4003 (Long= -41°44'22,421" e Lat= -16°38'07,900", 
Altitude: 715,47 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°21' 
e distância de 50,64 m até o vértice GAI-P-4004; Do vértice GAI-P-4004 (Long= -41 °44'23,925" e 
Lat= -16°38'07,118", Altitude: 694,76 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 301°09' e distância de 27,46 m até o vértice GAI-P-4005; Do vértice GAI-P-4005 
(Long= -41 °44'24,717" e Lat= -16°38'06,656", Altitude: 698,31 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 301 °32' e distância de 20,69 m até o vértice GAI
P-4006; Do vértice GAI-P-4006 (Long= -41 °44'25,312" e Lat= -16°38'06,304", Altitude: 696,55 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 299°43' e distância de 17,74 
m até o vértice GAI-P-4007; Do vértice GAI-P-4007 (Long= -41 °44'25,832" e Lat= -16°38'06,017", 
Altitude: 690,83 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 294°32' 
e distância de 34,56 m até o vértice GAI-P-4008; Do vértice GAI-P-4008 (Long= -41 °44'26,893" e 
Lat= -16°38'05,551", Altitude: 677,99 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 302°37' e distância de 22,15 m até o vértice GAI-M-0609; Do vértice GAI-M-0609 
(Long= -41 °44'27,522" e Lat= -16°38'05,162", Altitude: 661,02 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 239°43' e distância de 261,89 m até o vértice GAI
M-0608; Do vértice GAI-M-0608 (Long= -41 °44'35,153" e Lat= -16°38'09,456", Altitude: 653,13 
m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 325°27' e distância de 
93,32 m até o vértice GAI-P-4009; Do vértice GAI-P-4009 (Long= -41 °44'36,939" e Lat= 
-16°38'06,956", Altitude: 612,95 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com 
azimute de 336°56' e distância de 18,91 m até o vértice GAI-P-4010; Do vértice GAI-P-4010 (Long= 
-41°44'37,189" e Lat= -16°38'06,390", Altitude: 605,73 m); segue confrontando com Sebastião 
Rodrigues da Silva com azimute de 333°57' e distância de 28,63 m até o vértice GAI-P-4011; Do 
vértice GAI-P-4011 (Long= -41 °44'37,613" e Lat= -16°38'05,554", Altitude: 596,98 m); segue 
confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 335°36' e distância de 27,51 m até 
o vértice GAI-P-4012; Do vértice GAI-P-4012 (Long= -41 °44'37,996" e Lat= -16°38'04,739", 
Altitude: 590,29 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 332°02' 
e distância de 41,30 m até o vértice GAI-P-4013; Do vértice GAI-P-4013 (Long= -41 °44'38,649" e 
Lat= -16°38'03,552", Altitude: 580,64 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 326°05' e distância de 29,66 m até o vértice GAI-P-4014; Do vértice GAI-P-4014 
(Long= -41 °44'39,207" e Lat= -16°38'02,751", Altitude: 573,61 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 326°31' e distância de 38,61 m até o vértice GAI
P-4015; Do vértice GAI-P-4015 (Long= -41 °44'39,926" e Lat= -16°38'01,704", Altitude: 564,92 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 321 °13' e distância de 25,76 
m até o vértice GAI-P-4016; Do vértice GAI-P-4016 (Long= -41°44'40,470" e Lat= -16°38'01,051", 
Altitude: 559,08 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 318°43' 
e distância de 25,06 m até o vértice GAI-P-4017; Do vértice GAI-P-4017 (Long= -41 °44'41,028" e 
Lat= -16°38'00,438", Altitude: 552,55 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 324°48' e distância de 22,03 m até o vértice GAI-P-4018;Do vértice GAI-P-4018 
(Long= -41 °44'41,457" e Lat= -16°37'59,852", Altitude: 546,61 m); segue confrontando com 
Sebastl6o Rodrigues da Silva com azimute de 343°01' e distância de 24,11 m até o vértice GAI
M-0607; Do vértice GAI-M-0607 (Long= -41 °44'41,694" e Lat= -16°37'59,102", Altitude: 538,94 
m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 338°54' e distância de 
53,44 m até o vértice GAI-M-0606; Do vértice GAI-M-0606 (Long= -41 °44'42,343" e Lat= 
-16°37'57,480", Altitude: 506,66 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com 
azimute de 298°22' e distância de 25,69 m até o vértice GAI-P-4019; Do vértice GAI-P-4019 (Long= 
-41°44'43,105" e Lat= -16°37'57,083", Altitude: 506,98 m); segue confrontando com Sebastião 
Rodrigues da Silva com azimute de 297°37' e distância de 43,45 m até o vértice GAI-P-4020; Do 
vértice GAI-P-4020 (Long= -41 °44'44,404" e Lat= -16°37'56,428", Altitude: 499,12 m); segue 
confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 296°58' e distância de 24,39 m até 
o vértice GAI-P-4021; Do vértice GAI-P-4021 (Long= -41 °44'45,138" e Lat= -16°37'56,068", 
Altitude: 492,96 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°27' 
e distância de 15,30 m até o vértice GAI-P-4022; Do vértice GAI-P-4022 (Long= -41 °44'45,592" e 
Lat= -16°37'55,831", Altitude: 489,90 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 297°27' e distância de 47,43 m até o vértice GAI-P-4023; Do vértice GAI-P-4023 
(Long= -41°44'47,012" e Lat= -16°37'55.120". Altitude: 481,03 m): segue confrontando com 
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Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 293°55' e distância de 46,06 m até o vértice GAI
P-4024; Do vértice GAI-P-4024 (Long= -41 °44'48,432" e Lat= -16°37'54,512", Altitude: 474,76 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 308°05' e distância de 15,62 
m até o vértice GAI-P-4025; Do vértice GAI-P-4025 (Long= -41°44'48,847" e Lat= -16°37'54,199", 
Altitude: 471,99 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 296°27' 
e distância de 29,20 m até o vértice GAI-P-4026; Do vértice GAI-P-4026 (Long= -41 °44'49,729" e 
Lat= -16°37'53,775", Altitude: 470,88 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 296°45' e distância de 18,73 m até o vértice GAI-P-4027; Do vértice GAI-P-4027 
(Long= -41 °44'50,293" e Lat= -16°37'53,501", Altitude: 471,72 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 297°07' e distância de 44,14 m até o vértice GAI
P-4028; Do vértice GAI-P-4028 (Long= -41 °44'51,619" e Lat= -16°37'52,846", Altitude: 469,57 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 297°01' e distância de 31,32 
m até o vértice GAI-P-4029; Do vértice GAI-P-4029 (Long= -41°44'52,560" e Lat= -16°37'52,384", 
Altitude: 466,49 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 29.7°01' 
e distância de 36,28 m até o vértice GAI-P-4030; Do vértice GAI-P-4030 {Long= -41 °44'53,650" e 
Lat= -16°37'51,847", Altitude: 461,62 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 298°23' e distância de 22,60 m até o vértice GAI-P-4031; Do vértice GAI-P-4031 
(Long= -41 °44'54,321" e Lat= -16°37'51,498", Altitude: 458,69 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°20' e distância de 32,61 m até o vértice GAI
P-4032; Do vértice GAI-P-4032 (Long= -41 °44'55,290" e Lat= -16°37'50,994", Altitude: 457,48 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 301 °58' e distância de 9,65 
m até o vértice GAI-P-4033; Do vértice GAI-P-4033 (Long= -41 °44'55,566" e Lat= -16°37'50,828", 
Altitude: 455,93 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 345°55' 
e distância de 8,38 m até o vértice GAI-P-4034; Do vértice GAI-P-4034 (Long= -41 °44'55,634" e 
Lat= -16°37'50,564", Altitude: 456,67 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 273°53' e distância de 12,95 m até o vértice GAI-P-4035; Do vértice GAI-P-4035 
(Long= -41 °44'56,070" e Lat= -16°37'50,535", Altitude: 455,68 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 291 °57' e distância de 9,83 m até o vértice GAI
P-4036; Do vértice GAI-P-4036 (Long= -41 °44'56,378" e Lat= -16°37'50,416", Altitude: 455,28 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 290°38' e distância de 10,74 
m até o vértice GAI-P-4037; Do vértice GAI-P-4037 (Long= -41°44'56,717" e Lat= -16°37'50,292", 
Altitude: 455,95 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 264°59' 
e distância de 16,05 m até o vértice GAI-P-4038; Do vértice GAI-P-4038 (Long= -41 °44'57,257" e 
Lat= -16°37'50,338", Altitude: 452,97 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 259°51' e distância de 22,52 m até o vértice GAI-P-4039; Do vértice GAI-P-4039 
(Long= -41 °44'58,004" e Lat= -16°37'50,467", Altitude: 450,82 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 263°05' e distância de 11,58 m até o vértice GAI
P-4040; Do vértice GAI-P-4040 (Long= -41 °44'58,392" e Lat= -16°37'50,512", Altitude: 451,43 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 301 °56' e distância de 6,70 
m até o vértice GAI-P-4041; Do vértice GAI-P-4041 (Long= -41°44'58,584" e Lat= -16°37'50,397", 
Altitude: 450,05 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 00°01' e 
distância de 14,37 m até o vértice GAI-P-4042; Do vértice GAI-P-4042 (Long= -41 °44'58,584" e 
Lat= -16°37'49,929", Altitude: 448,15 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 335°09' e distância de 7,07 m até o vértice GAI-P-4043; Do vértice GAI-P-4043 
(Long= -41 °44'58,684" e Lat= -16°37'49,720", Altitude: 448,60 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 318°51' e distância de 7,25 m até o vértice GAI
P-4044; Do vértice GAI-P-4044 (Long= -41 °44'58,845" e Lat= -16°37'49,543", Altitude: 448,44 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 320°49' e distância de 7,31 
m até o vértice GAI-P-4045; Do vértice GAI-P-4045 (Long= -41°44'59,001" e Lat= -16°37'49,358", 
Altitude: 448,32 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 02°22' e 
distância de 12,24 m até o vértice GAI-P-4046; Do vértice GAI-P-4046 (Long= -41 °44'58,984" e 
Lat= -16°37'48,961", Altitude: 449,34 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 335°34' e distância de 1,71 m até o vértice GAI-P-4047; Do vértice GAI-P-4047 
(Long= -41 °44'59,008" e Lat= -16°37'48,910", Altitude: 449,05 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 312°28' e distância de 21,56 m até o vértice GAI
P-4048; Do vértice GAI-P-4048 (Long= -41 °44'59,544" e Lat= -16°37'48,436", Altitude: 447,06 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 313°24' e distância de 27,32 
m até o vértice GAI-P-4049; Do vértice GAI-P-4049 (Long= -41°45'00,214" e Lat= -16°37'47,826", 
Altitude: 442,78 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 313°42' 
e distância de 20,01 m até o vértice GAI-M-0605; Do vértice GAI-M-0605 (Long= -41 °45'00,702" e 
Lat= -16°37'47,376", Altitude: 440,38 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 312°48' e distância de 9,23 m até o vértice GAI-P-4050; Do vértice GAI-P-4050 
(Long= -41°45'00,930" e Lat= -16°37'47,172". Altitude: 439,14 m): segue confrontando com 
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Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 313°13' e distância de 28,51 m até o vértice GAI
P-4051; Do vértice GAI-P-4051 (Long= -41 °45'01,631" e Lat= -16°37'46,537", Altitude: 435,76 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 331 °35' e distância de 18,63 
m até o vértice GAI-P-4052; Do vértice GAI-P-4052 (Long= -41°45'01,930" e Lat= -16°37'46,004", 
Altitude: 433,93 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 332°42' 
e distância de 18,87 m até o vértice GAI-P-4053; Do vértice GAI-P-4053 (Long= -41 °45'02,222" e 
Lat= -16°37'45,458", Altitude: 431,10 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 331 °55' e distância de 18,45 m até o vértice GAI-P-4054; Do vértice GAI-P-4054 
(Long= -41 °45'02,515" e Lat= -16°37'44,929", Altitude: 428,69 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 301 °55' e distância de 14,78 m até o vértice GAI
P-4055; Do vértice GAI-P-4055 (Long= -41 °45'02,938" e Lat= -16°37'44,674", Altitude: 427,35 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 301 °42' e distância de 23,34 
m até o vértice GAI-P-4056; Do vértice GAI-P-4056 (Long= -41 °45'03,608" e Lat= -16°37'44,275", 
Altitude: 427,51 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 315°12' 
e distância de 20,53 m até o vértice GAI-P-4057; Do vértice GAI-P-4057 (Long= -41 °45'04,096" e 
Lat= -16°37'43,801'\ Altitude: 427,33 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 316°34' e distância de 29,61 m até o vértice GAI-P-4058; Do vértice GAI-P-4058 
(Long= -41 °45'04,783" e Lat= -16°37'43,102", Altitude: 425,58 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 315°55' e distância de 27,47 m até o vértice GAI
P-4059; Do vértice GAI-P-4059 (Long= -41 °45'05,428" e Lat= -16°37'42,460", Altitude: 424,24 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 316°08' e distância de 26,11 
m até o vértice GAI-P-4060; Do vértice GAI-P-4060 (Long= -41°45'06,038" e Lat= -16°37'41,848", 
Altitude: 423,05 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 315°35' 
e distância de 26,30 m até o vértice GAI-P-4061; Do vértice GAI-P-4061 (Long= -41 °45'06,659" e 
Lat= -16°37'41,237", Altitude: 422,65 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 316°17' e distância de 25,34 m até o vértice GAI-P-4062; Do vértice GAI-P-4062 
(Long= -41 °45'07,250" e Lat= -16°37'40,641", Altitude: 421,44 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 316°58' e distância de 27,50 m até o vértice GAI
P-4063; Do vértice GAI-P-4063 (Long= -41 °45'07,883" e Lat= -16°37'39,987", Altitude: 420,16 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 316°23' e distância de 30,71 
m até o vértice GAI-P-4064; Do vértice GAI-P-4064 (Long= -41°45'08,597" e Lat= -16°37'39,263", 
Altitude: 419,61 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 315°48' 
e distância de 26,13 m até o vértice GAI-P-4065; Do vértice GAI-P-4065 (Long= -41 °45'09,212" e 
Lat= -16°37'38,654", Altitude: 417,98 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 315°56' e distância de 27,01 m até o vértice GAI-P-4066; Do vértice GAI-P-4066 
(Long= -41 °45'09,846" e Lat= -16°37'38,023", Altitude: 417,01 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 315°43' e distância de 20,32 m até o vértice GAI
P-4067; Do vértice GAI-P-4067 (Long= -41 °45'10,324" e Lat= -16°37'37,549", Altitude: 416,17 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 314°45' e distância de 23,72 
m até o vértice GAI-P-4068; Do vértice GAI-P-4068 (Long= -41°45'10,892" e Lat= -16°37'37,006", 
Altitude: 414,50 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 314°21' 
e distância de 13,27 m até o vértice GAI-P-4069; Do vértice GAI-P-4069 (Long= -41 °45'11,212" e 
Lat= -16°37'36,704", Altitude: 413,94 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 309°18' e distância de 5,33 m até o vértice GAI-P-4070; Do vértice GAI-P-4070 
(Long= -41 °45'11,351" e Lat= -16°37'36,595", Altitude: 413,64 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 298°39' e distância de 21,72 m até o vértice GAI
P-4071; Do vértice GAI-P-4071 (Long= -41 °45'11,994" e Lat= -16°37'36,256", Altitude: 410,81 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 299°22' e distância de 19,20 
m até o vértice GAI-P-4072; Do vértice GAI-P-4072 (Long= -41°45'12,559" e Lat= -16°37'35,949", 
Altitude: 408,29 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 299°23' 
e distância de 17,77 m até o vértice GAI-P-4073; Do vértice GAI-P-4073 (Long= -41°45'13,081" e 
Lat= -16°37'35,666", Altitude: 405,33 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 290°43' e distância de 10,79 m até o vértice GAI-P-4074; Do vértice GAI-P-4074 
(Long= -41 °45'13,422" e Lat= -16°37'35,542", Altitude: 403,09 m); segue confrontando com 
Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 288°40' e distância de 23,18 m até o vértice GAI
P-4075; Do vértice GAI-P-4075 (Long= -41 °45'14,163" e Lat= -16°37'35,300", Altitude: 398,47 m); 
segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 288°18' e distância de 29,81 
m até o vértice GAI-P-4076; Do vértice GAI-P-4076 (Long= -41°45'15,117" e Lat= -16°37'34,996", 
Altitude: 392,11 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva com azimute de 287°20' 
e distância de 23,41 m até o vértice GAI-P-4077; Do vértice GAI-P-4077 (Long= -41 °45'15,871" e 
Lat= -16°37'34,769", Altitude: 387,40 m); segue confrontando com Sebastião Rodrigues da Silva 
com azimute de 287°06' e distância de 28,06 m até o vértice GAI-M-0604; Do vértice GAI-M-0604 
(Long= -41 °45'16,776" e Lat= -16°37'34,500". Altitude: 382,67 m): segue confrontando com 
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Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 296°18' e distância de 3,41 m até o vértice 
GAI-M-0603; Do vértice GAI-M-0603 (Long= -41°45'16,879" e Lat= -16°37'34,451", Altitude: 
382,12 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 31°32' e 
distância de 21,46 m até o vértice GAI-P-4078; Do vértice GAI-P-4078 (Long= -41 °45'16,500" e 
Lat= -16°37'33,856", Altitude: 379,47 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida 
Chaves com azimute de 42°02' e distância de 17,66 m até o vértice GAI-P-4079; Do vértice GAI
P-4079 (Long= -41 °45'16,102" e Lat= -16°37'33,430", Altitude: 378,20 m); segue confrontando 
com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 46°42' e distância de 15,43 m até o 
vértice GAI-P-4080; Do vértice GAI-P-4080 (Long= -41°45'15,723" e Lat= -16°37'33,086", Altitude: 
376,46 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 53°17' e 
distância de 9,80 m até o vértice GAI-M-0602; Do vértice GAI-M-0602 (Long= -41 °45'15,458" e 
lat= -16°37'32,895", Altitude: 374,07 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida 
Chaves com azimute de 52°30' e distância de 17,62 m até o vértice GAI-P-4081; Do vértice GAI
P-4081 (Long= -41 °45'14,986" e Lat= -16°37'32,546", Altitude: 379,84 m); segue confrontando 
com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 54°15' e distância de 25,00 m até o 
vértice GAI-P-4082; Do vértice GAI-P-4082 (Long= -41°45'14,301" e Lat= -16°37'32,071", Altitude: 
384,06 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 49°56' e 
distância de 16,17 m até o vértice GAI-P-4083; Do vértice GAI-P-4083 (Long= -41 °45'13,884" e 
Lat= -16°37'31,733", Altitude: 385,45 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida 
Chaves com azimute de 26°16' e distância de 28,50 m até o vértice GAI-P-4084; Do vértice GAI
P-4084 (Long= -41 °45'13,458" e Lat= -16°37'30,902", Altitude: 382,64 m); segue confrontando 
com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 18°20' e distância de 42,42 m até o 
vértice GAI-P-4085; Do vértice GAI-P-4085 (Long= -41 °45'13,008" e Lat= -16°37'29,592", Altitude: 
378,76 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 08°50' e 
distância de 49,72 m até o vértice GAI-P-4086; Do vértice GAI-P-4086 (Long= -41 °45'12,750" e 
Lat= -16°37'27,994", Altitude: 373,62 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida 
Chaves com azimute de 11°30' e distância de 58,74 m até o vértice GAI-P-4087; Do vértice GAI
P-4087 (Long= -41 °45'12,354" e Lat= -16°37'26,121", Altitude: 368,66 m); segue confrontando 
com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 26°32' e distância de 54,79 m até o 
vértice GAI-P-4088; Do vértice GAI-P-4088 (Long= -41 °45'11,528" e Lat= -16°37'24,527", Altitude: 
368,08 m); segue confrontando com Cláudia Rodrigues de Almeida Chaves com azimute de 355°38' 
e distância de 44,84 m até o vértice DRK-M-4066; Do vértice DRK-M-4066 (Long= -41 °45'11,643" e 
Lat= -16°37'23,073", Altitude: 356,44 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com 
azimute de 100°18' e distância de 11,96 m até o vértice DRK-P-11487; Do vértice DRK-P-11487 
(Long= -41 °45'11,246" e Lat= -16°37'23,142", Altitude: 365,11 m); segue confrontando com 
Alcebiades Chaves Murta com azimute de 71 °03' e distância de 33,10 m até o vértice DRK-P-11486; 
Do vértice bRK-P-11486 (Long= -41 °45'10,190" e Lat= -16°37'22,793", Altitude: 370,12 m); segue 
confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 103°01' e distância de 81,64 m até o 
vértice DRK-P-11485; Do vértice DRK-P-11485 (Long= -41°45'07,506" e Lat= -16°37'23,391", 
Altitude: 384,20 m); segue confrontando com Alcebiades Chaves Murta com azimute de 143°59' e 
distância de 94,56 m até o vértice DRK-P-11484; Do vértice DRK-P-11484 (Long= -41 °45'05,631" e 
lat= -16°37'25,879", Altitude: 403,03 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com 
azimute de 133°50' e distância de 18,27 m até o vértice DRK-P-11483; Do vértice DRK-P-11483 
(Long= -41 °45'05,186" e Lat= -16°37'26,291", Altitude: 406,81 m); segue confrontando com 
Alcebíades Chaves Murta com azimute de 86°26' e distância de 20,29 m até o vértice DRK-P-11482; 
Do vértice DRK-P-11482 (Long= -41 °45'04,503" e Lat= -16°37'26,250", Altitude: 409,08 m); segue 
confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 92°19' e distância de 71,36 m até o 
vértice DRK-P-11481; Do vértice DRK-P-11481 (Long= -41 °45'02,097" e Lat= -16°37'26,344", 
Altitude: 415,01 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 80°57' e 
distância de 67,47 m até o vértice DRK-P-11480; Do vértice DRK-P-11480 (Long= -41 °44'59,849" e 
Lat= -16°37'26,000", Altitude: 425,11 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com 
azimute de 76°13' e distância de 42,91 m até o vértice DRK-P-11479; Do vértice DRK-P-11479 
(Long= -41 °44'58,443" e Lat= -16°37'25,667", Altitude: 431,56 m); segue confrontando com 
Alcebíades Chaves Murta com azimute de 77°07' e distância de 43,39 m até o vértice DRK-P-11478; 
Do vértice DRK-P-11478 (Long= -41°44'57,016" e Lat= -16°37'25,353", Altitude: 437,13 m); segue 
confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 81 °19' e distância de 83,52 m até o 
vértice DRK-P-11477; Do vértice DRK-P-11477 (Long= -41 °44'54,230" e Lat= -16°37'24,943", 
Altitude: 445,16 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 90°25' e 
distância de 91,80 m até o vértice DRK-P-11476; Do vértice DRK-P-11476 (Long= -41 °44'51,133" e 
lat= -16°37'24,964", Altitude: 453,08 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com 
azimute de 91°12' e distância de 82,75 m até o vértice DRK-P-11475; Do vértice DRK-P-11475 
(Long= -41 °44'48,342" e Lat= -16°37'25,021", Altitude: 457,31 m); segue confrontando com 
Alcebíades Chaves Murta com azimute de 86°38' e distância de 79,37 m até o vértice DRK-P-11474: 
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Do vértice DRK-P-11474 (Long= -41 °44'45,669" e Lat= -16°37'24,869", Altitude: 458,82 m); segue 
confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 43°18' e distância de 4,41 m até o 
vértice DRK-P-11473; Do vértice DRK-P-11473 (Long= -41 °44'45,567" e Lat= -16°37'24,765", 
Altitude: 455,71 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 08°54' e 
distância de 43,81 m até o vértice DRK-P-11472; Do vértice DRK-P-11472 (Long= -41 °44'45,338" e 
Lat= -16°37'23,357", Altitude: 442,76 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com 
azimute de 04°58' e distância de 35,47 m até o vértice DRK-P-11471; Do vértice DRK-P-11471 
(Long= -41 °44'45,234" e Lat= -16°37'22,207", Altitude: 431,12 m); segue confrontando com 
Alcebíades Chaves Murta com azimute de 86°43' e distância de 77,98 m até o vértice DRK-P-11470; 
Do vértice DRK-P-11470 (Long= -41 °44'42,607" e Lat= -16°37'22,063", Altitude: 432,03 m); segue 
confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 56°58' e distância de 60,93 m até o 
vértice DRK-P-11469; Do vértice DRK-P-11469 (Long= -41 °44'40,884" e Lat= -16°37'20,983", 
Altitude: 429,11 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 70°40' e 
distância de 32,71 m até o vértice DRK-P-11468; Do vértice DRK-P-11468 (Long= -41 °44'39,842" e 
Lat= -16°37'20,631", Altitude: 434,12 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com 
azimute de 52°20' e distância de 6,01 m até o vértice DRK-P-11467; Do vértice DRK-P-11467 
(Long= -41 °44'39,682" e Lat= -16°37'20,511", Altitude: 435,39 m); segue confrontando com 
Alcebíades Chaves Murta com azimute de 29°37' e distância de 20,42 m até o vértice DRK-P-11466; 
Do vértice DRK-P-11466 (Long= -41°44'39,341" e Lat= -16°37'19,934", Altitude: 436,17 m); segue 
confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 42°53' e distância de 45,87 m até o 
vértice DRK-P-11465; Do vértice DRK-P-11465 (Long= -41 °44'38,288" e Lat= -16°37'18,841", 
Altitude: 442,12 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 31 °19' e 
distância de 59,49 m até o vértice DRK-P-11464; Do vértice DRK-P-11464 (Long= -41 °44'37,244" e 
Lat= -16°37'17,188", Altitude: 451,61 m); segue confrontando com Alcebíades Chaves Murta com 
azimute de 50°57' e distância de 24,69 m até o vértice DRK-P-11463; Do vértice DRK-P-11463 
(Long= -41 °44'36,597" e Lat= -16°37'16,682", Altitude: 458,18 m); segue confrontando com 
Alcebíades Chaves Murta com azimute de 112°04' e distância de 8,56 m até o vértice DRK-P-11462; 
Do vértice DRK-P-11462 (Long= -41 °44'36,330" e Lat= -16°37'16,787", Altitude: 464,13 m); segue 
confrontando com Alcebíades Chaves Murta com azimute de 34°11' e distância de 7,88 m até o 
vértice DRK-M-4075 (Long= -41 °44'36,180" e Lat= -16°37'16,575", Altitude: 441,05 m); 
perfazendo um perímetro de 6.718,52 m e área de 203,0101 ha. Conforme projeto elaborado em 
e assinado pelo Engenheiro Civil, Guilherme Magalhães, CREA n° 78.359/D, Código de 
Credenciamento junto ao INCRA: GAI, anotação de responsabilidade técnica (ART) no 
CREA n° 1420180000004504696 emitida em 09/05/2018, de que a poligonal referente ao 
memorial descritivo deste imóvel, não se sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra poligonal 
constante de seu cadastro e que a execução foi efetuada em atendimento ás especificações 
técnicas estabelecidas para o georreferenciamento de imóveis rurais. PROPRIETÁRIO: 
BANCO BRADESCO 5/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, sediado na Cidade de Deus, 
Osasco/SP, sendo neste ato devidamente representado por Thomaz Antônio Teixeira 
Cimini, brasileiro casado, bancário, CPF n° 036.086.136-92, residente na cidade de Teófilo 
Otoni/MG; e Amilcar Correia Minas Novas, brasileiro, casado, bancário, CPF n° 
011.783.016-05, residente na cidade de Teófilo Otoni/MG, conforme Certidão emitida em 
27/04/2018 do instrumento público de substabelecimento parcial de procuração lavrado no 
Cartório do 2° Tabelionato de Notas de Osasco/SP, Lv.1.392, Fls.351/352 em 01 de Março 
de 2018. Informo ainda, que o imóvel ora georreferenciado foi avaliado em R$ 220.300,00 
pela Prefeitura Municipal de Itinga/MG, conforme Certidão de Avaliação expedida em 16 de 
Maio de 2018. Ato: 4188, quantidade Ato: 1. Ato: 8101, quantidade Ato: 47. Poder Judiciário- TJMG
Corregedoria-Geral de Justiça, no ordinal do oficio: 000034040196, atribuição: Imóveis, localidade: 
Araçuaí. N° selo de consulta: BWU79868, código de segurança : 6172543846297680. Valor Total dos 
Emolumentos: R$ 1.157,76. Valor Total do Recompe: R$ 69,23. Valor Total da Taxa de Fiscalização 
Judiciária: R$ 592,85. Valor Total Final ao Usuário: R$ 1.819,84. Valor Total ISS: R$ 34,60. "Consulte 
a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br". Dou fé. 
AV-11-2124 -19/06/2018- Protocolo: 66387-16/05/2018 
BAIXA DE MATRÍCULA: Procedo a esta averbação para constar o encerramento da 
presente matrícula em virtude de GEORREFERENCIAMENTO do respectivo imóvel, 
conforme nova matrícula no 32.954, Lv. 2-RG. Ato: 4401, quantidade Ato: 1. Poder Judiciário
TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, n° ordinal do oficio: 000034040196, atribuição: Imóveis, 
localidade: Araçuaí. W selo de consulta: BWU79868, código de segurança : 6172543846297680. Valor 
Total dos Emolumentos: R$ 1.157,76. Valor Total do Recompe: R$ 69,23. Valor Total da Taxa de 
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Fiscalização Judiciária: R$ 592,85. Valor Total Final ao Usuário: R$ 1.819,84. Valor Total ISS: R$ 34,60. 
"Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br". Dou fé. 
O referido é o que consta dos meus arquivos. Dou fé. Araçuai-MG. 20 de junho de 2018, 
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, n° ordinal do ofício: 
000034040196, atribuição: Imóveis, localidade : Araçuaí. N° selo de consulta: 
CDD91708, código de segurança : 8411143989098246. Ato: 8401, quantidade 
Ato: 1. Emolumentos: R$ 16,08. Recompe: R$ 0,97. Taxa de Fiscalização 
Judiciária: R$ 6,02. Total: R$ 23,07. Valor Total ISS: R$ 0,48 . .. Consulte a 
validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br ... 

Nota: Validade da certidão: 30 dias, confonne Lei na 7.433/85 e Instrução na 192/90 da CGJ-MG. 
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