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RELATORIO No 001/2011
(Processo n° 3206777/2009)

P

Aos 29 dias do mes de novembro a 02 de dezembro do ano de 2010, em
cumprimento ao Despacho n° 364/2010, proferido pelo entao Corregedor-Geral da Justica,
Desembargador Felipe Batista Cordeiro, nos autos n° 3206777/2009, comparecemos aos
Servicos de Registro de Imoveis das Comarcas de Caiaponia, Mineiros e Jatai, visando
averiguar a ocorrencia de eventuais irregularidades nos registros imobiliarios afetos ao imovel
objeto de demanda, ou seja, Fazenda Tres Pontes, localizada no Municipio de Perolandia,
atualmente distrito judiciario pertencente a Comarca de Jatai.

Iniciamos a inspecao no Registro de Imoveis da Comarca de Caiaponia,
onde consta o primeiro registro da Fazenda Tres Pontes, tendo sido desmembrada, originando a
Fazenda Ressacao e os lugares apelidados de Pedregulho, Genipapo e Morada Alta, o qual
passamos a relatar:

A prirneira transcricao sobre a Fazenda Tres Pontes foi transcrita sob o n°
2491, datada de 16.05.1941, registrada no livro 3D, as fls. lv/2, no CartOrio de Registro de
Imoveis de Rio Bonito, hoje Caiaponia, referente ao Imovel denominado Fazenda Treis Pontas,
contendo na parte de descricao do documento: "13° Quinhao. Ultimo quinhao pertencente ao
Consorcio Comprador Jose Antonio de Carvalho. Principio no dito quinhao na Cabeceira do
Corrego do vau onde existe um marco de pau de Cagerama, afincado com suas respectivas
testemunhas de pedras a beira da estrada do Cochim, lavrado de duas faces, tendo na face pelo
lado do Oeste o ferro A pertencente ao consorcio de Jose Antonio de Carvalho, essa face pelo
]ado Oeste o ferro I U pertencente ao consorcio de Joaquim Gabriel Vilela, tendo urn metro e dez
centimetros de altura e vinte e dois centimetros d e largura nas faces lavradas; do dito marco pelo
veio d'agua, abaixo do corrego do Vau ate sua Barra no Ribeirao do Invernadinho pelo veio do
dito invernadinho, abaixo ate a barra do corrego ( Ressacao ) acima leste da sua cabeceira onde
existe um marco de pau de sucupira, aficado com suas respectivas testemunhas de pedras
lavradas de duas faces, tendo uma face pelo lado oeste do ferro A pertencente ao Consorcio Jose
Antonio de Carvalho, essa face pelo lado oeste do ferro IU pertencente ao consorcio de Joaquim
Gabriel Vilela Junqueira, tendo as mesmas altura e largura do marco anterior; do dito marco em
rumo ao sul ate o espigao que divide as aguas do Ribeirao da Invernadinha das do Bonfim,
seguindo pelo referido espigao em rumo do Oeste ate o marco afincado na cabeceira do Corrego
do Vau, sonde teve principio a divisao do presente quinhao". Imovel adquirido por Jose Antonio
de Carvalho, por certidao extraida pelo Escrivao do 1° Officio na data de 16.05.1941. A margem
do presente registro consta a seguinte averbacao: "Mandado de Retificacao de Registro
Imobiliario, extraido dos autos n° 3.454/03, expedido pelo escrevente da Escrivania das Fazendas
Publicas, Registros Publicos e 2° Civel desta cidade aos 02.04.2003, assinado pelo MM Juiz de
Direito da Comarca Dr Wagner Gomes Pereira, pars proceder a retificacao do registro n° 2.481,
pars nele fazer constar o trecho transcrito no item 3 da peticao inicial, do seguinte teor : Depois
de ser medido atentamente feito os calculos matematicos com toda precisao que exige a ciencia,
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achou-se que o quinhao supra descrito, pertencente ao consorcio comprador Jose Antonio de
Carvalho, na quantia de hectares, 2.292.54, que perfaz a quantia de 451.000 reis, que coube ao
presente quinhao, ficando por conseguinte o dito consorcio Jose Antonio de Carvalho de hectares
55,92, que corresponde a quantia 11.000 reis, de consorcio de Joaquim Gabriel Vilela, como
pode ver do mapa anexo. E por esta maneira houvera ele, Juiz e piloto este Quinhao por
satisfeito e este consorcio, e que para constar fez este ten-no que assina o Juiz", bem com a
ressalva ao registro de no 5.089, livro 3E, fls.240, cujo registro deu origem a transcricao no
2.481-Caiap6nia, 03.04.2003.

Em seguida, houve a Transcricao de no 3935, datada de 06.06.46, referente a uma
permuta de uma parte de terras da Fazenda Treis Pontes, no quinhao denominado Areado, do
valor de sessenta mil reis, havidos pelos transmitentes e seus filhos, por heranca de Boaventura
Tomaz Vilela Junqueira, sendo neste ato o adquirente Antonio Caetano Sobrinho e a
transmitente Isabel Esmeria Vilela conforme escritura datada em 04.02.1946, pelo 1° Oficio .

Apos, segue a Transcricao no 4005, que trata de um registro da sentenca
proferida na Acao Demarcatoria , em 10.04.1946, autos demarcacao parcial entre os imoveis
Tres Pontes e Formiguinha tendo como requerente Antonio Luiz Cruvinel e outros, e requerido
Franklin Teodoro de Resende e outros , sendo a demarcatoria homologada por sentenga em

30.05.45.

No livro de indice de transcricoes consta que a transcrigdo 4.916 esta
registrada as fls. 216, do livro 3 E, tendo como comprador Joao Evaristo Vilela e corno vendedor
Jose Bernadino Vilela, referente ao imovel da Fazenda Tres Pontes, porem no livro 3E no
registro de transcricoes as fls. 216, nao consta qualquer ato referente a Fazenda Tres Pontes.
Quanto a transcrigdo de no 4.916 do livro 3 E, este ato refere-se a Fazenda Born Sucesso e nao a
Tres Pontes e encontra-se registrado as fl s. 211/v.Transcricao de no 4.340, as 119/v, refere-se ao
registro de compra efetuada por Joaquim Gabriel Vilela, de um Quinhao de Acao Divisoria de
terras da Fazenda Tres Pontes, com area de 26.008,25, tendo os consorcios herdeiros e
compradores Berlamino da Silveira. Vilela e Jose Antonio de Carvalho a sobra de hectares
142.33, Fica incluldo no presente quinhao o Capao do Mato pertencente ao consorcio de
Belarmino da Silveria Vilela e Jose Antonio de Carvalho, que fica para baixo da Barra do
Corrego Brejao, no ribeirao da Invernadinha. Fazem divisas as terras acima mencionadas com o
Corrego Invernadinha, Corrego Danta e Brejao, dentro do rumo constantes da folha de
pagamento objeto deste registro, confrontando com Belarmino Silverio Vilela e Jose Antonio de
Carvalho. Deste registro originaram os transcricoes de numeros 4.341, 4.342,4.343, 4.344,
4.3345 , todas na data de 24.01.1947.

Em seguida, houve a Transcricao de no 5.088, datada de 25.02.48,
registrada no livro 3F, as fls. 239V/240, no Cartorio de Registro de Imoveis, da comarca de
Caiaponia, contendo na descricao das caracterfsticas e confrontacoes como:"Havera no valor das

Terras das Tres Pontes, somente a quantia de trezentos e sessenta e cinco mil novecentos e trinta
e sete reis." Tendo corno adquirente a herdeira Prudenciana, filha da finada Maria Esmeria
Vilela, sendo transmitente. Inventario do esposo de Jose Vilela Junqueira, casado que foi com
dona Maria Imeria Vilela, sendo o titulo de transmissao a certidao do Cartorio de Orfaos de
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Carlos Carneiro de Mendonca, no valor de CR$ 365.937. Consta uma averbacao na margem
deste registro na data de 30.12.02, corn os dizeres abaixo: "Remanescente da area transferida
para Jatai-GO, conforme matricula n° 31.244, livro 2BT2, fls.61, CRI daquela cidade, datada de
30.12.2002". Constando ainda no ato os dizeres, ver registro n° 2.481, L. 3-D - Divisao. 0 ato
foi assinado por Benedito Rodrigues Braga, oficial substituto.

Posteriormente, registrou-se a Transcricao de n° 5.089, datada de
25.01.1948, no livro 3F, as fls. 239v/240, contendo na descricao das caracteristicas e
confrontacoes: "Uma ponta de terras na fazenda Tres Pontas, que houve por heranca de seu
finado Sr Capitao Jose Vilela Junqueira, a quantia de cento e oitenta e dois mil quinhentos reis de
sua avaliacao". Tendo como adquirente Jose Antonio de Carvalho, ja falecido em Jatai, sendo
transmitente, Graciano Jose Vilela e sua mulher Dona Prudencia Alves Vilela, tendo como titulo
de transmissao Escritura Publica lavrada pelo Tabeliao Herculino Ribeiro Leal, em 14.04.1890,
no valor de CR$ 1.000,00 ". 0 ato foi assinado por Benedito Rodrigues Braga.

Em 03.08.1953, foi feita a Transcricao de n° 7.626, da Fazenda Treis
Pontes, por aquisicao efetuada por Joaquim Francisco Vilela, do espolio de Teofilo Vilela
Junqueira, transacao efetuada corn a certidao de partilha dos autos de sobre partilha em 16.11.34.

A transcricao de n° 7.781 registrada em 14.11.53, se encontra no livro de
indice de transcricao como registrada as fls. 145 do livro 3G, porem encontra-se registrado as fls.
147v., referindo-se a uma permuta de uma parte das terras da Fazenda Tres Pontes, no municipio
de Jatai, tendo como adquirente Sr. Antonio Gomes Furtado e sua esposa e como transmitente
Sr. Nilton Gomes Furtado e sua mulher, corn metragem de 11,6.000 (onze alqueires e seis mil
decimos de milesimos) , de campos de 5a classe e urn alqueire e quatro mil decimos de
milesimos de culturas de 2" classe. Este imovel deu origem a matricula de n° 12.273 livro 2C,
fls.279.

Continuando , deslocamos ate o Registro de Imoveis da Comarca de
Jatai, onde realizamos um minucioso levantamento em todos registros afetos a Fazenda
Tres Pontes, cujo resultado passamos a relatar:

0 primeiro livro folheado neste cartorio foi o Livro 3H as fls. 195, cuja
transcricao de n° 5.624 em 27.06.46, trata-se do imovel Fazenda Treis Pontes, uma parte de terras
contendo quarenta e seis e meio alqueires de matas de U classe, vinte e seis e meio alqueires de
matas de segunda classe e oitenta e quatro alqueires de campos, confrontando corn terras de
Prudenciana Vilela de Morais, Evaristo da Costa Lima municipio do Rio Bonito e inventariado .
Adquirido por Candida de Carvalho, fazendeira, viuva residente e domiciliada neste
Municipio Transmitido atraves de Escritura Pt blica de Partilha amigavel de Maria Barbosa e
outros, do inventario de Jose Antonio de Cavalho. Consta averbado a margem da transcricao que
o imovel acha-se transcrito na Comarca de Caiaponia sob o numero 2.481, visto que nesta data o
mesmo ali situado passando para este municipio em virtude da nova divisao territorial do Estado.
Neste mesmo livro e folha. ha a transcricao de n° 5.625 em 27.06.1946, na Comarca de Jatai,
imovel da Fazenda Treis Pontes, uma parte de terras contendo quarenta e seis e meio alqueires de
mata de primeira classe, vinte se seis e meio alqueires de matas de segunda classe e oitenta e
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quatro alqueires de campos, confrontando com terras de Prudenciana Vilela de Morais, Evaristo
da Costa Lima, corn o Municipio do Ribeirao Rio Bonito e com o inventariado.Tendo como
adquirente Leolinda de Carvalho, fazendeira, viuva, residente e domiciliada neste termo .
Transmitido atraves de Escritura Publica de Partilha Amigavel dos bens ficados por morte de
Jose Antonio de Carvalho, estando ilegivel as outras anotacoes que se referem a transmissao,
sendo claro apenas o nome de Maria Barbosa Lima e outros.

No Livro 3T, fls 166, no qual foi localizada a transcricao no 24.455, de 02 de
outubro de 1962 - Caracteristicas e confrontacoes do imovel: uma parte de terras contendo cento
e quarenta alqueires de matos, de primeira classe, oitenta ditos de matos de segunda classe e
duzentos e cinquenta e tres alqueires de campos, na Fazenda Tres Pontes no lugar denominado
Ressacao neste municipio, confrontando com terras de D. Prudenciana Vilela de Morais, de
Evaristo da Costa Lima, com o municipio do Rio Bonito e com terras do inventariado; avaliado o
alqueire de mato de primeira classe a duzentos mil reis, o de mato de segunda classe a cem mil
reis e o de campos a trinta mil reis. Somente-uma parte contendo quarenta e sete alqueires (47)
de matos de primeira classe, vinte e sete (27) alqueires de matos de segunda classe e oitenta e
cinco (85) alqueires de campos. Escrevente (a) Adelia Alves de Lima. Adquirente: Adauto de
Carvalho.Por Escritura Publica de Partilha Amigavel dos bens deixados por falecimento de Jose
Antonio de Carvalho. Certidao de 10 de outubro de 1962 da Escriva Autorizada do 2° Officio de
Jatai, Isaura Lima. Valor: Cr$ 14.650,00. Averbacao feita: 0 imovel acha-se transcrito na
comarca de Caiaponia sob o no 2.481, visto que antes era o mesmo ali situado, passando para
este municipio em virtude da nova divisao territorial do Estado.

No Livro 3 Z, fls. 127, transcricao 29.774 de 28.04.67, foi registrada uma parte
de terras cadastrada no Instituto Brasileiro de Reforma Agraria (IBRA) sob o numero
2209006A50015, com area de 1.582,6, com 16 modulos com 92 hectares como fracao minima de
parcelamento, situada neste municipio, Fazenda Tres Pontes, lugar denominado (Pedregulho),
corn area total de cento e cinquenta e sete alqueires em matas e campos, confrontando com
Claudia Severino Rezende, Abdoral da Costa Lima, herdeiros de Altino de Morais Carvalho,
Antonio Ramiro Vilela, Jose Vilela de Carvalho, Adauto de Carvalho , Jose Carlos do Prado e
outros; esclarecendo que a vendedora Sr' Candida de Carvalho, possui dentros das confrontacoes
acima mencionadas a area correspondente a mais ou menos um terco (1/3) ou seja a area
anteriormente citada. Tendo como adquirente Jose de Carvalho Vilela, brasileiro, casado,
comerciante, domiciliado e residents em Mineiros deste Estado Transmitente Candida de
Carvalho, brasileira, viuva, fazendeira, domiciliada e residente em Mineiros neste Estado
Constando averbado a margern do registro.

Em seguida, no Livro no 3AE, fls.105, pela Transcricao no 33.890, datada de
09.05.72, encontra-se o registro de um quinhao de terras, situado neste municipio na Fazenda
Tres Pontes, com area de hum mil, quinhentos e oitenta e dois hectares e seis ares, ou seja mais
ou menos 327 alqueires, sendo aproximadamente 160 alqueires em culturas e 167 alqueires em
campos, com as divisas constantes da respectiva escritura e confrontando com terras de Adauto
de Carvalho, Leolinda de Carvalho, Antonio Luiz Vilela e sucessores de Altino de Morais
Carvalho . Cadastrada no Incra sob o no 220900650015, area total de 1.582,6 ha, modulo 92 ha,
no de modulos 16,66 e com 94,9 ha como fracao minima de parcelamento . Tendo como
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adquirente Jose de Carvalho Vilela, medico veterinario, residente e domiciliado em Mineiros
-Go, CPF- 003.019.301 . Transmitente Divisao Amigavel do mesmo imovel. Consta averbado a
margem do registro : Conforme termo de responsabilidade de 23.01.84, firmado entre Jose de
Carvalho Vilela e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), e memorial
descritivo, ficando uma via dos mesmos arquivados neste cartorio, a floresta ou forma de
vegetacao existente, com area de 320ha, nao inferior a 20% do total da propriedade distribuida
em seis glebas a primeira com 96 ha, a segunda com 94 ha, a terceira com 35 ha, a quarta com
14ha, a quinta com 25 ha e a sexta com 56ha, com as divisas constantes do referido memorial,
fica gravada como de utilizacao limitada, nao podendo nela ser feito qualquer tipo de exploracao,
a nao ser mediante autorizacao do IBDF., escrevente que registrou foi Adelia Alves de Lima .
Adquirente Leolinda de Carvalho, viuva, residente e domiciliada em Mineiros -Go, CPF-
016.688.891 . Transmitente , divisao amigavel do mesmo imovel . Estando averbado a margem

do registro.

No Livro AE as fls. 105, encontramos a transcricao de n° 33.891 datada de
09.05.72, que trata de um quinhao de Terras situado neste municipio na Fazenda Tres Pontes,
com area de hum mil, quinhentos e oitenta e dois hectares e leis ares, ou seja mais ou menos 327
alqueires, sendo aproximadamente 160 alqueires em culturas e 167 alqueires em campos, com as
divisas constantes da respectiva escritura e confrontando com terras de Adauto de Carvalho, Jose
de Carvalho Vilela, Antonio Luiz Vilela, Jose Vilela de Carvalho e Jose do Prado. Cadastrada no
INCRA sob o numero 220900601492-34 area total 1582ha, modulo 90ha, numero de modulo
16.68 e com 94.9 ha corn fracao minima de parcelamento. Registrado por Adelia Alves de Lima.

(Oficiala).

A seguir, folheamos o Livro 3AE, fls. 106, onde se encontra a Transcricao n°
33.893, de 09 de maio de 1972, cujo teor e o seguinte: Jatal- Fazenda Tres Pontes. Caracteristicas
e confrontacoes: um quinhao de terras situado neste municipio, na Fazenda Tres Pontes, com
area de dois mil e sessenta e dois hectares, ou seja, mais ou menos quatrocentos e vinte e seis
alqueires, sendo aproximadamente cento e oitenta (180) alqueires em culturas e duzentos e
quarenta e seis (246) em campos, com as divisas constantes da respectiva escritura e
confrontando com terras de Jose de Carvalho Vilela e sucessores de Altino de Morais Carvalho.
Cadastrada no INCRA sob o n° 220900601013, area total de quatro mil quinhentos e um, dois
hectares, modulo 50 he, numero de modulos 85,18 e 52,8 ha, como fracao minima de
parcelamento. (a) Escrevente Adelia Alves de Lima.Adquirente: Adauto de Carvalho, fazendeiro,
residente e domiciliado nesta cidade. CPF 003505241. Transmitente: Divisao amigavel do
mesmo imovel Titulo: Partilha geodesia. Forma do titulo: Escritura publica de 03 de maio de
1972, de la Tabelia Substituta de Mineiros (a) Zilda Ramos Cruz. Valor: Cr$. 100.000,00

Continuando, no Livro 3AE, fls. 117, Transcricao 33.924 datada de 12.05.72,
outro quinhao de terras situado neste municipio na Fazenda Tres Pontes, no lugar denominado
(RESSACAO), com area de I582,6ha ou seja, mais ou menos trezentos e vinte sete alqueires,
sendo aproximadamente 160 alqueires em culturas e cento e sessenta e Sete alqueires em campos,
com as divisas constantes da respectiva escritura e confrontando com terras de Jose de Carvalho
Vilela, Antonio Luiz Vilela, Jose Vilela de Carvalho, Jose do Prado e Adauto de Carvalho.
Cadastrada no INCRA sob o numero 220900601492-34, area total de 1.582,6ha, modulo medio
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90 ha , n° de modulos 16.68 e corn 94 . 9 ha, como frarao minima de parcelamento Transcrito por

Adelia Alves de Lima Adquirente Joaquim Mariano Maciel , brasileiro , casado , fazendeiro, CPF

- 016.239 .231, residente e domiciliado neste municipio na fazenda Ressacao . Transmitente

Leolinda de Carvalho , brasileira , viuva , agropecuarista, CPF- 016. 688.891, residente e

domiciliada em Mineiros -Go. Consta averbado a margem do registro ( ver 2-U2, fls.77,

mat.8.074.)

Corn o surgimento do sistema de matriculas, pela Lei de Registros Publicos,

manuseamos os seguintes livros de Registro Geral:

M8.074- Uma parte de terras situada em Jatai, na Fazenda Tres Pontes, lugar
denominado Ressacao, com a area de 1.582,6ha, ou seja, mais ou menos 327 alqueires, sendo
160 alquieres em culturas e 167 alqueires em campos, com as divisas contidas na escritura de
aquisicao e confrontando com terras de Jose de Carvalho Vilela, Antonio Luis Vilela, Jose Vilela
de Carvalho, Jose do Prado e Adauto de Carvalho. Proprietario: Joaquim Mariano

Maciel.Registro aquisitivo: 33.924, fls.117, lv3-AC.

R01-8.074- Nos termos do contrato particular de constituicao de servidao de
14-08-1980, firmado pelas partes e testemunhas, em tres vias, ficando uma arquivada em
Cartorio, os Srs. Joaquim Mariano Maciel e sua esposa Jordelina Alves Maciel, brasileiros,
fazendeiros, casados em comunhao de bens, CPF 016.239.231-15, residentes neste municipio,
constituern servidao perpetua em favor de FURNAS- CENTRAIS ELETRICAS S/A, empresa
concessionaria de servigos de eletricidade, com cede na cidade do Rio de Janeiro- RJ, a Rua Real
Grandeza, 219, sobre parte do imovel objeto da presente matricula, somente em uma faixa de
22,50 metros largura por 275 metros de cumprimento, ou seja, a area de 0,61,88ha, a titulo

gratuito.

AV02-8074- Conforme termo de responsabilidade de 09/09/83, firmado entre
Joaquim Mariano Maciel e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, a floresta
ou forma de vegetacao existente, na area de 368,58ha, nao inferior a 20% do imovel objeto da
presente matricula, compreendida nos limites constantes do memorial descritivo, que tambem
fica arquivado em Cartorio, fica gravada como de utilizacao limitada, nao podendo nela ser feita
qualquer tipo de exploracao, a.nao ser mediante autorizacao do IBDF.

Matricula 12.977 - Livro AFI- fls.. 05, em 11.10.84, uma gleba de terras situada
neste Municipio na Fazenda Tres Pontes, em urn lugar denominado Ressacao, com area de
43,56ha, em campos com as seguintes divisas, foi tornado como ponto de partida urn marco
cravado na esquina de um aramado, na divisa com o adquirente e na orla da cultura; dal segue
dividindo com Joaquim Mariano Maciel com os seguintes rumos e distancias 340 40'SE220m;
55°20'SW e 1240m ; 48°03'SW e 631,25m; 34°,40'Nw e 300m ate ao marco cravado na beira do
aramado da divisa com o adquirente; dal, segue para a direita com o aramado dividindo com Jose
de Carvalho Vilela, uma ao rumo 55°20'NE e equidistancia 1866,15m ate um marco na esquina
do aramado, ponto de partida, dividindo em sua integridade com Joaquim Mariano Maciel, Jose
de Carvalho Vilela e mais com quem de direito houver. Cadastrado no INCRA sob o n°
933031004715-08comm a area de 1582,6ha. Proprietario Joaquim Mariano Maciel. Registro

aquisitivo: Matricula 8.074 fls. 77 livro 2U2.
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R 1-12.977: Nos termos da Escritura de Compra e Venda de 09.10.84, lavrada nas
notas do 1° Tabelionato de Jatal, no Livro 154A, Fls. 81/82v, imovel objeto da presente
matricula foi adquirido por Jose de Carvalho Vilela, brasileiro, casado em comunhao universal
de bens, agropecuarista, domiciliado e residente em Mineiros-Go, a 4° Av. N° 51, CPF-
003.019.301-04, por compra de Joaquim Mariano Maciel e sua mulher Jordelina Alves Maciel,
brasileiros, casados em comunhao de bens, fazendeiros, residentes e domiciliados em Mineiros-
GO, CPF-016.239.231-15, pelo preco de CR$ 17.000.000,00, sem condicoes.

R2- 12.977: Nos termos da escritura de doacao de 30.12.86, lavrada no 2°
Tabelionato de Notas de Jatal, no Livro 301 fis. 14/19, o imovel objeto da presente matricula foi
adquirido pelos donatarios Eustaquio de Lima Vilela, engenheiro Civil, CPF- 125.448.411-68;
Joao Bosco Lima Vilela. Engenheiro Civil, o primeiro casado e o segundo solteiro.
CPF-343392056-74, Ernesto Machado Rezende, pecuarista CPF-081.886.371-49 e Monica Lima
Vilela, solteira, menor relativamente capaz, estudante, todos brasileiros domiciliados e residente
em Mineiros-Go, a Avenida Antonio Carlos Paniago n° 59 , sendo que o CPF da Monica e o de
N° 414.856.021-49; por doacao de Jose de Carvalho Vilela e sua Mulher Maria Candida de Lima
Vilela, brasileiros, casado em comunhao universal de bens, ele pecuarista e ela do lar,
domiciliados e residentes em Mineiros-Go a 4° Av. N° 51, CPF-003.019.301-04; cujo o imovel,
para efeitos fiscais foi avaliado em CZ$ 126.767,12.

AV 3 - 12.977, em 15.08.96-Nos termos da certidao de casamento extraida do
Livro n° B-27, fls. 71, n° 1603, pelo Cartorio de Registro Civil de Pessoas Naturais da cidade de
Mineiros-GO, consta que Monica Lima Vilela casou-se com Mauro Marcio Fontoura e passou a
assinar o nome de Monica Lima Vilela Fontoura .

R4-12.977, em 09.08.96- Nos termos da Cedula Rural Pignoraticia e Hipotecaria
n° 96/00152-6 de Mineiros-GO, emitida por Mauro Marcio Fontoura e Monica Lima Vilela
Fontoura, intervenientes garantes, Eustaquio de Lima Vilela, Alice Catarina Carvalho Lima, Joao
Bosco Lima Vilela, Maisa FemandesVilela, Hernesto Machado Rezende e Marisa Lima Vilela
Rezende , a favor do Banco do Brasil S/A, o imovel objeto da presente matricula flea hipotecado
em primeiro grau e sem concorrencia de terceiros ao mesmo banco, para garantir o credito
deferido de R$ 69.513,00, vencivel em 09.08.200 1, pagavel na praca de Mineiros-Go, com juros,
forma de pagamento e demais condicoes constantes da respectiva cedula CCIR, emissao em
09.02.96, n° de processamento 10020021507, arquivamento n° 0211307. Certidao negativa do
IBAMA de 07.08.96.

AV5- 12.977- Nos termos da certidao de casamento extraida do Livro n° B-27,
fls. 71, n° 1603, pelo Cartorio de Registro Civil de Pessoas Naturais da cidade de Mineiros-Go,
consta que Monica Lima Vilela casou-se com Mauro Marcio Fontoura e passou a assinar o nome
de Monica Lima Vilela Fontoura.( ver 2842,fls.169,matricula 27640, fusao)

Matricula 12.979: em 11.10.84 uma gleba de terras situada neste municipio, na
Fazenda Tres Pontes, lugar denominado Ressacao, com area 19,36ha, sendo 14,30ha em culturas
e 05,06ha em campos, dentro das seguintes divisas: foi tornado como ponto de partida um marco
cravado na beira do aramado da divisa com Jose de Carvalho Vilela a 160m da margem direita da
cabeceira do esconde carro; dal, segue dividindo com Joaquim Mariano Maciel, com os
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seguintes rumos e distancias: 43°20'SE600L; 10°30'NE e 470m; 43°20'NW ate o aramado na
divisa com o adquirente; dai; segue para a esquerda, pelo aramado, dividindo com Jose de
Carvalho Vilela, ate o marco a 160m da margem direita da cabeceira do Esconde Carro, ponto de
partida; dividindo em sua integridade com Joaquim Mariano Maciel, Jose de Carvalho Vilela e
mais com que de direito houver Cadastrada no INCRA sob o numero 933031004715-08, com
area total de 1.582,6ha proprietario Joaquim Mariano Maciel. Registro aquisitivo:33924 fls. 117
livro 3 AE, posteriormente matriculado sob o numero 8.074, fls 77, livro 2U2.

R1-12.979: Nos termos da escritura de compra e venda de 09.10.84, lavrada nas

notas do 1° Tabelionato de Notas de Jatai, Livro 154 as fls. 81/82v, o imovel objeto da presente
matricula, foi adquirido por Jose de Carvalho Vilela, brasileiro, casado, em comunhao universal
de bens, agropecuarista, domiciliado e residente em Mineiros-GO a 4a avenida n° 51, CPF-
003.019.301-04, por compra de Joaquim Mariano Maciel e sua mulher, brasileiros, casados em
comunhao bens, fazendeiros, residentes e domiciliados em Mineiros-GO, CPF-016.239.231-15,
pelo preco de CR$ 13.000.000,00, sem condicoes . Em 11.10.84.

R2- 12.979, nos termos da escritura de doacao de 30.12.86, lavrada nas notas do
2° Tabelionato de Jatai Livro 301, fls. 14/19, o imovel constante desta matricula, foi adquirido
pelos donatarios Eustaquio de Lima de Melo, casado em comunhao universal de bens,
engenheiro civil, CPF-125.448.411-68; Joao Bosco Lima Vilela, solteiro, maior, engenheiro civil
CPF- 343.392.056-72; Ernesto Machado Rezende casado com comunhao universal de bens,
pecuarista, CPF 081.886.371-49 e Monica Lima Vilela menor relativamente incapaz, estudante,
CPF- 414.856.021-49, todos brasileiros domiciliados e residentes em Mineiros-GO aAv. Antonio
Carlos Paniago n° 59, por doacao de Jose de Carvalho Vilela e sua mulher Maria Candida de
Lima Vilela, brasileiros, casados em comunhao universal de bens, ele pecuarista e ela do lar,
domiciliados e residentes em Mineiros-Go, a 4a Av. N° 51, CPF- 003.019.301-04, cujo imovel
para efeitos fiscais foi avaliado em CZ$ 53.340,00.

AV 3:12.979, em 15.08.96-Nos termos da certidao de casamento extraida do Livro
n° B-27, fls. 71, n° 1603, pelo Cartorio de Registro Civil de Pessoas Naturais da cidade de
Mineiros-Go, consta que Monica Lima Vilela casou-se com Mauro Marcio Fontoura e passou a
assinar o nome de Monica Lima Vilela Fontoura.

AV4- em 15.08.96, Nos termos da Cedula Rural Pignoraticia e Hipotecaria n°
96\00152-6 , de 09.08.96, emitida por Mauro Marcio Fontoura e Monica Lima Vilela Fontoura,
intervenientes garantes, Eustaquio de Lima Vilela, Alice Catarina Carvalho Lima, Joao Bosco
Lima Vilela, Maisa Fernandes Vilela, Hernesto Machado Rezende e Marisa Lima Vilela Rezende
, a favor do Banco do Brasil S/A, o imovel objeto da presente matricula fica hipotecado em
primeiro grau e sem concorrencia de terceiros ao mesmo banco, para garantir o credito deferido
de R$ 69.513,00, vencivel em 09.08.2001, pagavel na praca de Mineiros-Go, com juror,
forma de pagamento e demais condicoes constantes da respectiva cedula CCIR, emissao em
09.02.96, n° de processamento 10020021507, arquivamento n° 0211307. Certidao negativa do
IBAMA de 07.08.96.

Av 5 - 12.979 -Nos termos da certidao de casamento extraida do Livro n° B-27,
fls. 71, n° 1603, pelo Cartorio de Registro Civil de Pessoas Naturais da cidade de Mineiros-Go,
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consta que Monica Lima Vilela casou-se com Mauro Marcio Fontoura e passou a assinar o nome
Monica Lima Vilela Fontoura .( ver 2842,fls.169,matricula 27640, fusao) .

Matricula 13.019.Livro 2AFI,em 05.11.84:uma parte de terras, situada neste
municipio na Fazenda Tres Pontes , lugar denominado Ressacao, com area de nove alqueires, ou
seja, 43,56ha, sendo: 33,88ha em culturas e 9,68ha em campos com a as seguintes divisas
comeca no marco cravado a margem direita do ribeirao da invernadinha junto a barra do corrego
da Picada; dal invernadinha acima ate ao marco em sua margem direita, a 350 m se projetados
em reta; dai com o rumo de 89° 00' NW vai ao marco junto a uma cerca de arame, na distancia de
970m; dal pela cerca de ararne, com o rumo de 49° nw vai ao marco a 310m, dal com o rumo de
47°10'SW, vai ao marco a 745m; dal com o rumo de 40°06'SE, vai ao marco junto a margem
esquerda do corrego da Picada na distancia de 270m ; dal pelo corrego da picada abaixo ate sua
barra com o ribeirAo da Invernadinha na distancia de 1.450m se projetados em reta , dividindo
corn Jose Vilela de Carvalho, Joaquim Mariano Maciel e Jose Vilela de Carvalho, ponto de
partida cadastrado no INCRA sob o n° 933031004715-08, com area de 1582,6ha. Proprietario
Joaquim Mariano Maciel . Registro aquisitivo: Matricula 8074 fls. 87, L-2U2.

R1-13.019: Nos termos da Escritura de compra e venda de 25.10.84, lavrada nas
notas do 1° Tabelionato de Notas de Jatai 154, fls. 95/96v, o imovel objeto da presente matricula
foi adquirido por Jose Vilela de Carvalho, brasileiro casado em comunhao de bens com Maria
dos Santos Carvalho, fazendeiro domiciliado e residente em Mineiros - Go, CPF-
016.424.211-20, por compra de Joaquim Mariano Maciel e sua mulher Jordelina Alves Maciel,
brasileiros, casados em comunhao de bens, fazendeiros domiciliados e residentes em
Mineiros-Go, CPF-016.239.231-15, pelo preco de CR$ 35.000.000,00, sem condicoes Ver
2AG2-fls.153-Matricula 14.424 ( 11 ha,79a,99ca 2m2 de cultura).

Matriculal3.272-Livro 2AE2, fls. 169: ImOvel: Uma gleba de terras, situada em
Jatai, na Fazenda Tres Pontes, lugar denominado Ressacao, com area de mais ou menos cento e
trinta hectares (130 ha), em culturas e vinte e quatro hectares, sete ares e sessenta e seis centiares
(24,07,66 ha) em campos, com as seguintes divisas: comeca no marco cravado junto a cerca de
arame do perimetro; dai, com o rumo de 42°, 30'SE, vai ter ao marco na distancia de 1.060
metros; dai, com o rumo de 40° 05 'SE vai ao marco a 775 metros, dividindo ate ai com Emilia
Alves Maciel; dai, com o rumo de 47° 10 ' NE vai ao marco a 745 metros; dal, com o rumo de
49°00 ' NW, vai ao marco na distancia de 1.189 metros, dividindo ate ai com Estela Maciel
Vilela; dal com o rumo de 44° OW NW,NW, vai ter ao marco na distancia de 1.320 metros, dividindo
ate ai com Claudio Alves Maciel; dai com o rumo de 36° SW, vai ao marco a 842 metros, ponto
de partida, dividindo ate ai com Jose Carvalho Vilela. Cadastrada no INCRA sob o n°
933031004715-08, com a area de 1.582,6 ha.Proprietario: Joaquim Mariano maciel. Objeto da M
8.074, fls. 77, Livro 2U2.

R1-13.272: Nos termos da Escritura de Doacao, de 07.11.1984, lavrada nas Notas
do 1° Tabelionato desta cidade, Livro 150A, fls. 106-111,0 imovel objeto da presente matricula
foi adquirido pelos donatarios Luiz Vilela Junqueira e sua mulher Maria Aparecida Alves Maciel
Vilela, brasileiros, casados em comunhao de bens, ele fazendeiro, ela do lar, domiciliados e
residentes neste Municipio, na Fazenda Batista, CPF 296803011-68, por doacao de Joaquim

Mariano Maciel e sua mulher Jordelina Alves maciel, brasileiros, casados em comunhao de bens,
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fazendeiros, domiciliados e residentes em Mineiros-GO, CPF 016239231-15, cujo o imovel foi
avaliado em Cr$ 95.000.000,00.

M13.379- Urna pane de terras, no municipio de Jatai, na Fazenda Tres Pontes,
lugar denominado Ressacao, com a area de 31.46ha, em campos e culturas, sendo 09,68ha em
culturas e 21,78ha em campos, com as seguintes divisas e confrontacoes: Comeca no marco
cravado junto a divisa de Luiz Vilela, dai, com o rumo de 64°30'NE, vai ao marco na distancia de
695,00 metros, dal, com o rumo de 26°40'NW, vai ter ao marco junto ao aparado da serra, na
distancia de 490,00 metros, dai, pelo aparado da serra, acompanhando todas as suas curvas, vai
ao marco na distancia de 440,00 metros, junto a cerca do perimetro, dal, pela cerca de arame,
com o rumo de 50015'SW, vai ter ao marco na distancia de 285,00 metros, dividindo ate ao
marco anterior, com Claudio Alves Maciel, dal, com o rumo de 33°15'SW, vai ter ao marco a
45,00 metros, dai, com o rumo de 43°20'SE, vai ter ao marco na distancia de 400,00 metros dai,
com o rumo de 10°30'SW. vai ter ao marco ponto de partida, na distancia de 470,00 metros,
dividindo ate ai, com Jost; Carvalho Vilela. INCRA n°933.031.004.715-08, com a area de
1.582,6ha, em nome de Joaquim Mariano Maciel. Proprietario: Claudio Alves Maciel.
Transcricao aquisitiva: R.01-13.540, fls.04, lv.2-AF2.

R.01-13.379- Nos termos da Escritura de Compra e Venda, de 11-03-1985,
lavrada nas Notas do 1° Tabelionato de Jatai; no livro 155-A, as folhas 109/110v°; o imovel
objeto da presente matricula foi adquirido por Menezes Ferreira Gonsalves , brasileiro, solteiro,
maior, agricultor, domiciliado e residente neste municipio, em Perolandia, inscrito no CPF
n°025.907.511-68, por compra de Claudio Alves Maciel, brasileiro, solteiro, maior por
emancipacao publica, fazendeiro, domiciliado e residente em Mineiros - GO, a 6a avenida, n°20,
CPF 025.907.511-68, pelo preco de Cr$25.000,000, sem condicoes.

R.02-13.379- Nos termos da Escritura de Compra e Venda, de 02-01-1986.
lavrada nas Notas do 1° Tabelionato de Jatai; no livro 159-A, as folhas 69/70v°; o imovel objeto
da presente matricula foi adquirido por Lia Cristina Franco Moreira , Ataide Sandoval
Moreira Junior e Liane Franco Moreira , brasileiros, menores impuberes, domiciliados e
residentes em Mineiros- GO, a avenida Antonio Carlos Paniago, 94, representados por seu pai
Ataide Sandoval Moreira, brasileiro, casado em comunhao universal de bens, agricultor,
domiciliado e residente no endereco supra, CPF 155.953.908-91, por compra de Menezes
Ferreira Gonsalves e sua mulher Antonia Martins Gomes, brasileiros, agricultores,
domiciliados e residentes em Perolandia, deste municipio, CPF 025.907.511-68, pelo preco de
Cr$ 42.000,00, com usufruto vitalicio em favor de Ataide Sandoval Moreira e sua mulher Maria
Cecilia Franco Moreira, pais dos compradores.

Encontramos a Matricula 13.450, no Livro 2AE2, fls. 258 , de 26 . 12.1984, cujo
teor e o seguinte :IMOVEL: uma parte de terras situada em Jatai , na Fazenda Tres Pontes, no
lugar denominado Ressacao , com area de 12 hectares e 10 ares em culturas, com as seguintes
divisas : comeca no marco cravado junto a uma cerca de arame , dai, com o rumo de 47° 10' SW,
vai ao marco a 670 metros , dai, com o rumo de 40 ° 05' SE, vai ao marco a 175 metros ; dai, com
o rumo de 47° 10' NE, vai ao marco a 745 metros, junto a cerca de arame; dai pela referida cerca
com o rumo de 49 ° NW, vai ao marco a 175 metros ., ponto de partida , dividindo ate ai com Luiz
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Vilela Junqueira, Emilia Alves maciel, Jose de Carvalho Vilela e Jesus Vilela Junqueira.
Cadastrada no INCRA sob o no 933031004715-08, com a area 1.582,6 ha, em nome de Joaquim

mariano Maciel.
Proprietario: Luiz Vilela Junqueira. Registro aquisitivo: R1-13.272, fls. 169, Livro 2AE2.

RI- 13.450 - Nos termos da Escritura de Compra e Venda de 18.12.1984, lavrada
nas Notas do 1° Tabelionato desta cidade, Livro 154, fls. 179-180 v, o imovel objeto da presente
matricula foi adquirido por Jose Vilela de Carvalho, brasileiro, casado em comunhao universal
de bens com Maria dos Santos Carvalho, fazendeiros, domiciliados e residentes em Mineiros, a
P Avenida, 143, CPF 016424211-20. Por compra de Luiz Vilela Junqueira e sua mulher Maria
Aparecida Alves Maciel vilela, brasileiros, casados em comunhao de bens, fazendeiro e do lar,
domiciliados e residentes em Jatai, na Fazenda Batista, CPF 296803011-68, pelo preco de Cr$

12.000.000,00, sem condicoes.

Matricula 13.517-Livro AF1, fls. 280, de 11.04.1985-Uma gleba de terras situada
em Jatai, na Fazenda Tres Pontes, lugar Ressacao, com area de mais ou menor 202.45.174, em
campos de 145.51.21, em culturas, com as seguintes divisas: comeca no marco cravado junto a
margem direita do ribeirao da invernadinha dal com rumo de 30° 05'SW, vai ate ao marco no
caido da serra, na distancia de 210m, dai acompanhando o caido da serra em sentido sudeste, vai
ate o marco junto ao mesmo numa distancia de 285m se projetados em reta; dai com rumo de
79°05'SW, vai ate o marco na distancia de 2.065m dividindo ate ai com Luiz Vilela Junqueira;
dai, com rumo de 49°SE, vai ate o marco na distancia de 1500m dividindo ate ai com Claudio
Alves Maciel e Luiz Vilela Junqueira, dai com o rumo de 89°SE , vai ate o marco Junto a
margem direita do ribeirao da invemadinha na distancia de 970m; dai invernadinha acima
acompanhando todas as sua curvas vai ao marco em sua margem direita na distancia de 2.350m
se projetados em reta, ponto de partida dividindo ate ai com Jose V. Ponto Carvalho. Cadastrada
no INCRA sob o no 933031004715-08, com area total de 1.582,6ha. Proprietario Joaquim

Mariano Maciel.
R1-13.517: Nos termos da escritura de doaCao de 07.11.84, lavrada nas notas do

1° Tabelionato de Jatai, livro 150A, fls. 106/111, o imovel objeto da presente matricula foi
adquirido pelos donatarios Jesus Vilela Junqueira e sua Mulher Estela Maciel Vilela, brasileiros,
casados em comunhao de bens, ele fazendeiro ela professora, domiciliados e residentes em Jatai,
na fazenda Recanto, CPF- 054.585.281-15, por doacao de Joaquim Mariano Maciel e sua mulher
Jordelina Alves Maciel, brasileiros, casados em comunhao universal de bens, fazendeiros,
domiciliados e residentes e Mineiros-GO, CPF-016.239.231-15, cujo imovel foi avaliado em

CR$ 172.000.000,00.

Matricula 13.540, Livro 2AF2, em P.03.85, fls.04- uma gleba de terras, situada

neste municipio na Fazenda Tres Ponte , lugar denominado Ressacao com area de mais ou menos
150,95,38, em culturas e 180,42,83 em campo, com as seguintes divisas: comeca no marco
cravado junto a margem direita do Ribeirao Ivernadinha; dai como rumo de 30° 05' SW vai ate
ao marco no caido da serra numa distancia de 210m; dai acompanhando o caido da serra em
sentido sudoeste, vai ate ao marco junto ao mesmo em uma distancia de 285m, se projetados em
reta; dai com rumo de 79° 05' SW, vai ate ao marco na distancia de 2.065m, dividindo ate este
ponto com Estela M. Vilela; dai, com o rumo de 44NW vai ate ao marco na distancia de 715m ;
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dal, com o rumo de 10°30'NE, vai ate ao marco na distancia de 470m, dal com o rumo de
43°20'NW, vai ate ao marco na distancia de 400m dal corn o rumo de 33° 15'NE, vai ate ao
marco na distancia de 45m, dal com o rumo de 50°15'NE, vai ate ao marco na distancia de 285m;
dai corn orn rumo de 44°58'NE, vai ao marco junto a margern direita da invernadinha, numa
distancia de 1254m; dal polo ribeirao da invernadinha abaixo ate encontrar o marco em sua
margem direita, numa distancia de 1940m se projetados em reta, ponto de partida. Cadastrada no
1NCRA sob o no 933031004715-08 com a area total de 1582,6ha, proprietario Joaquim Mariano
Maciel, registro aquisitivo 33924 fls.117 livro 3AE, posteriormente matriculado sob o no 8074

fls. 77 livro 2U2.

R1-13.540: Nos termos da escritura de doasao de 07.11.84, lavrada nas notas do
1° Tabelionato de Jatai no Livro 15-A fls. 106/111, o imovel, objeto da presente matricula foi
adquirido por Claudio Alves Maciel, brasileiro, solteiro, maior, fazendeiro, domiciliado e
residente em Mineiros-GO, a 6' avenida no 20 , CPF- 350.501.871-68, por doasao de Joaquim
Mariano Maciel e sua mulher Jordelina Alves Maciel, brasileiros, casados, em comunhao de
bens, fazendeiros, domiciliados e residentes em Mineiros-Go, CPF- 016.239.231-15, cujo imovel
para efeitos fiscais foi avaliado em CR$ 167.000.000,00.Com referencia a matricula 13.517, esta

nao se encontra registrada como acima mencionada e sim no livro 2AF1.

M13.980- Uma parte de terras, em Jatai, na Fazenda Tres Pontes, lugar
denominado Ressacao, corn a area de 141,27,38ha, em culturas e 166,64,87ha em campos, com
as seguintes divisas e confrontasoes: Tern inicio em um marco cravado que comesa na margem
direita do Ribeirao Invernadinha, dai, segue por este cravado confrontando com Jose Vilela de
Carvalho, corn o rumo de 44°38'SW, vai ao marco na distancia de 1.242,00 metros, ate o aparado
da Serra, dai, defletindo para a esquerda, segue pelo aparado da serra acompanhando todas as
suas curvaturas e confrontando corn Menezes Ferreira Gonsalves, com a distancia em linha reta
de 450,00 metros ate o marco cravado em urn aramado em cima da Serra, dal, segue pelo
aramado, confrontando ainda corn Menezes Ferreira Gonsalves, com o rumo de 27°00'SE e
distancia de 478,00 metros, corn o rumo de 63°34'SW e distancia de 700,00 metros, ate outro
marco, dai, segue confrontando corn Maria alves Maciel Vilela corn o rumo de 45°20'SE e
distancia de 726,00 metros, ate outro marco cravado no canto de um aramado, dai, segue pelo
aramado, confrontando com Estela Alves Maciel, corn o rumo de 68°40'NE e distancia de
2.089,00 metros, ate urn marco cravado em cima da Serra, dai, defletindo para esquerda, segue
pelo aparado da Serra, com a distancia em linha reta de 283,00 metros, ate urn marco cravado em
baixo da Serra, dai, segue confrontando ainda com Estela Alves Maciel com o rumo de 28°15'NE
e distancia de 192,00 metros ate outro marco cravado na margern direita do ribeirao
Invernadinha, por cujo ribeirao Invernadinha, segue veio dagua acima com as distancia em reta
de 1.946 metros, ate o ponto de partida destas divisas. INCRA n°933.031.004.715-08, com a area
total de 1.582,6, no de modulo 34,72 e fasao minima de parcelamento 3ha. Proprietario: Claudio

Alves Maciel . Registro aquisitivo: R.01-13.540, fls.04, Iv.2-AF2.

R.01-13.980- Nos termos da Escritura de Compra e Venda, de 10-06-1985,
lavrada nas Notas do 1° Tabelionato de Jatai, no livro 156, as folhas 69/70v°; o imovel objeto da

presente matricula foi adquirido por Lia Cristina Franco Moreira , Ataide Sandoval Moreira

Junior e Liane Franco Moreira , brasileiros, solteiros, menores imp% Beres, domiciliados e
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residentes em Mineiros- GO, a avenida Antonio Carlos Paniago, 94, representados por seu pai
Ataide Sandoval Moreira, brasileiro, casado em comunhao universal de bens, agricultor,
domiciliado e residente no endereco supra, CPF 155.953.908-91, por compra de Claudio Alves
Maciel, brasileiro, solteiro, maior, fazendeiro, domiciliado e residente em Mineiros - GO, a 6a
Avenida, n°20, CPF 350.501.871-68, pelo preco de Cr$282.000,00, venda esta "ad-corpus" e que
ambas as partes se comprometem a no fazerem qualquer reclamacao futura, no tocante a
diferenca de area, tanto para aumento como para abatimento. Condicao: com reserva de usufruto
vitalicio em favor de Ataide Sandoval Moreira e sua mulher Maria Cecilia Franco Moreira,

brasileiros, casados, ele agricultor, e ela do lar, CPF 155.953.908-91.

M14.305- Uma parte de terras, situada na Fazenda Tres Pontes, lugar denominado
Ressacao, com a area de 153,52ha, sendo 24,20ha em culturas e 111,32ha em campos com as
seguintes divisoes: corneca no marco cravado junto a margem direita do ribeirao Invernadinha,
dai, pelo dito ribeirao abaixo, acompanhando todas as suas sinuosidades, vai encontrar a barra da
Grota Campestre, tambem em sua margem direita, numa distancia de 845 metros se projetados
em linha reta, dividindo ate ai, com o dito ribeirao, dai, pela grota acima, acompanhando todas as
suas sinuosidades, vai encontrar um marco cravado junto a margem de uma nascente da direita,
numa distancia de 493 metros, dai, com o rumo de 71 °50', pela cerca de arame, vai encontrar
uma curva na distancia de 1.900 metros, dividindo ate ai com Jesus Vilela Junqueira, dai, pela
cerca de arame, com o rumo de 40°01'NO, vai encontrar outro canto na distancia de 340 metros,
dai, ainda pela cerca de arame, com o rumo de 69°05'NE, vai encontrar um marco junto ao
aparado da serra, numa distancia de 2.065 metros, dai, acompanhando toda a sinuosidade deste
aparado, vai encontrar um marco junto a extremidade do mesmo na distancia de 280 metros se
projetados em reta, dai, com o rumo de 30°05'NE, vai ter ao marco junto a margern direita do
Ribeirao Invernadinha, na distancia de 210 metros, dividindo ate ai com Ataide Sandoval
Moreira, ponto de partida. Cadastrada no INCRA sob o n°933.031.004.715-08, com a area de

1.582,6ha, em nome de Joaquim Mariano Maciel. Proprietario: Jesus Vilela Junqueira . Registro

aquisitivo: R-01-13.517, fls.280, livro 2-AF 1.

R01-14.305- Nos termos da Escritura de Compra e Venda, de 29-01-1986, lavrada
nas Notas do 1° Tabelionato de Jatai; no livro 159, as folhas 121/2v°; o imovel objeto da presente

matricula foi adquirido por Lia Cristina Franco Moreira , Ataide Sandoval Moreira Junior e

Liane Franco Moreira , brasileiros, solteiros, menores impi beres, domiciliados e residentes em
Mineiros- GO, a avenida Antonio Carlos Paniago, 94, representados por seu pai Ataide Sandoval
Moreira, brasileiro, casado em comunhao universal de bens, agricultor, domiciliado e residente
no endereco supra, CPF 155.953.908-91, por compra de Jesus Vilela Junqueira e sua esposa
Estela Maciel Vilela, brasileiros, casado em comunhao universal de bens, ele fazendeiro, ela
professora, domiciliados e residentes em Jatai, na fazenda Recanto, CPF 054.585.281-15, pelo
preco de Cr$170.000,00, com usufruto vitalicio em favor de Ataide Sandoval Moreira e sua

mulher Maria Cecilia Franco Moreira.

A seguir, inspecionamos o Livro 2AG2, fls. 151, Matricula 14.420, onde foi
registrada uma parte de terras, situada em Jatai, na Fazenda Tres Pontes, lugar Ressacao, com
area de sete hectares e vinte e seis ares (07,26ha) em culturas com as seguintes divisas e
confrontacoes: comeca no marco junto a uma cerca de balancinho junto a divisa de Jose Vilela de
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Carvalho; dai com o rumo de 86° SE, vai ao marco a 670 metros dividindo ate ai com Jose Vilela
de Carvalho; dai, com o rumo de 52° 30 ' NW, vai ao marco a 200 metros; dai como o rumo de
86° NW, vai ao marco junto a uma cerca de balancinho, na distancia de 625 metros, dividindo ate

pidade balancinho
h to ao ponto deIN^CRAal com Jesus Vilela Junqueira; dai pela cerca de arame de

na distancia de 200 metros dividindo ate ai corn Jose Vilela
1 .5 82 ,6

o, a

aqusitlvo: nome Joaquim Mariano
sob o n° 933031004-715-08, com are de fls. 280 L vro
Maciel.Proprietario: Jesus Vilela Junqu gist

2AF 1.
mos in Escritura de Compra e Venda de 06.11.1985,t0 er: nosR1 - M14.42

lavrada nas Notas do l ° Tabelionato de Jatai, livro 157A, fls. 193-194v, o imovel objeto da
presente matricula foi adquirido por Jose vilela de Carvalho, brasileiro, casado em comunhao
universal de bens com Maria dos Santos Carvalho, fazendeiros, domiciliados e residentes em
Mineiros-GO. CPF 016424211-20, por compra de Jesus Vilela Junqueira e sua mulher Estela
Maciel Vilela, brasileiros, casados em comunhao de bens, ele fazendeiro, ela professora,
domiciliados e residentes neste municipio na Fazenda Recanto, CPF 054585281-15, pelo

preco de Cr$ 8.000.000,00, sem condicoes.

Matricula 14.422 - fis. 152, Livro 2AG2, em 26 de novembro de 1985.Im6vel:
Lugar Ressacao, com

Uma parte de terras situada neste municipio, na Fazenda Tres Pontes,
area de 11 hectares, 79 ares e 99 centiares e 2 m2 , em culturas com as seguintes divisoes:
comeca no marco junto a uma cerca de balancinho, na divisa com Jose Vilela de Carvalho; deste
ponto, com o rumo de 86° SE, vai ao marco a 670 metros, dai, com o rumo de 52° 30' SE, vai ao
marco a 140 metros, dai, com o rumo de 8° SW, vai ao marco a 150 metros, dividindo ate ai com
Jesus Vilela Junqueira; dai, com o rumo de 88° 10' SE, vai ao marco ponto de partida na distancia
de 550 metros, dividindo ate ai com Jose Vilela de Carvalho, cadastrada no INCRA sob o n°
933031004715-08, com a area total de 1.582,6 ha, em nome de Joaquim Mariano Maciel.

tivo: .51 7, fi.
Proprietario: Jesus Vilela Junqueira.o da ERegistro

ria auralde Permuta de 06 .

280 - Livro 2F
lavrada nas lNotas

R1-14.422: Nos term
do 1° Tabelionato de Jatai, Livro 158, fls. 16-19, o imovel objeto da presente matricula foi
adquirido por Jose Vilela de Carvalho e sua mulher Maria dos Santos Carvalho, brasileiros,
casados em comunhao de bens, fazendeiros, domiciliados e residentes em Mineiros-GO,
CPF 016424211-20, por permuta com Jesus Vilela Junqueira e sua mulher Estela Maciel Vilela,
brasileiros casados em comunhao de bens, fazendeiro e professora, domiciliados e residentes
neste municipio, na Fazenda Recanto, CPF 054585281-15, cujo imovel foi avaliado em Cr$

14.200.000,00.

M 14.424- Uma parte de terras, situada em Jatai na Fazenda Tres Pontes, lugar
denominado Ressacao, com a area de 11,79,99ha e 2m2, em culturas com as seguintes divisas e
confrontacoes: Comeca na barra do corrego Picada com o ribeirao Invernadinha, dai, ribeirao
Picada acima, ate encontrar um marco em sua margem esquerda, na distancia de 380,00 metros,
dal, com o rumo de 08°NE, vai ao marco na distancia de 160,00 metros, dividindo ate ai, com
Jose Vilela de Carvalho, dai., com o rumo de 88°10'SE, vai ao marco junto a margem direita do
ribeirao Invernadinha, na distancia de 390,00 metros, dividindo ate ai, com Jesus Vilela
Junqueira, dai, ribeirao invernadinha abaixo, ate encontrar a barra do ribeirao Picada, ponto de
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partida. INCRA n°933.031.004.715-08, com a area total de 1.582,6,ha, em nome de Joaquirn

Mariano Maciel. Proprietario: Jose Vilela de Carvalho . Registro aquisitivo: R.01-13.019, fls.27,

lv.2-AF 1.

R.01-14.424- Nos termos da Escritura de Permuta, de 06-11-1985, lavrada nas
Notas do 1° Tabelionato de Jatai no livro 158, as folhas 160°/19; o imovel objeto da presente

matricula foi adquirido por Jesus Vilela Junqueira e sua mulher Estela Maciel Vilela,

brasileiros, casados em comunhao universal de bens, ele fazendeiro, ela professora, domiciliados

e residentes no municipio de Jatai, na fazenda RecantoPos Carvalho gbrasileiro P casados em
corn Jose Vilela de Carvalho e sua mulher Maria dos San
comunhao de bens, fazendeiros, domiciliados e residentes em Mineiros - GO, CPF

016.424.211-20, pelo preco de Cr$14.200,00.

Matricula 24.073- Livro 2-BAI, fls. 286:Im6vel: Uma parte de terras, situada

neste municipio, na Fazenda Tres Pontes, corn area de 2.062 hectares, ou seja, q
vinte e seis alqueires, sendo aproximadamente cento e oitenta alqueires em culturas e duzentos e
quarenta e seis em campos, com as seguintes divisas e confrontacoes: comecam na porteira do
quinhao Jenipapo, a margem da estrada de Perolandia - Mineiros, dal, segue em reta ao marco
cravado a uns 600 metros de distancia na divisa com Jose de Carvalho Vilela, deste, segue pela

cerca afora ate o outro marco a mil e os n encont a
mros osmarco,menos, ginlhaoretaa puma

mesma cerca a uns oitocentos metros
distancia aproximada de quatro mil metros, pela cerca de arame, vai ter a outro marco cravado a
margem do galho da direita da cabeceira Carrapato, pela qual desce, passando pela confluencia
da cabeceira Mestre Carrapato e seguindo veio dagua abaixo desta ate sua barra no ribeirao
invernadinha, pelo qual sobe veio dagua ate a barra do corrego da divisa, e por este acima ate a
sua nascente, onde se encontra a ponta da cerca de arame, pela qual segue ate o marco cravado
no espigao divisor das aguas bomfim e invernadinha, em frente a cabeceira da lagoa (combate) ,
defletindo a esquerda e segue pela cerca de arame que margeia a estrada Perolandiamineiros, ate
a porteira do quinhao Jenipapo, de onde se iniciou a descricao deste perimetro, confrontando
sucessivamente com Jose de Carvalho Vilela, sucessores de Altino de Morais Carvalho, Abidoral
da Costa Lima, Saturnino Teodoro Martins e o mesmo Adauto de Carvalho. Cadastrado no

INCRA no 933031005312-3, com a areadro atororhctares.
e33 892Pfls r106r1 Ao 3AELi a 30 .06 1993

sua mulher Dalva Cunha Carvalho. Reg'
(a) Ana Maria Carvalho Vieira Morais (Suboficiala).

RI _24.073 - Nos termos da Escritura de Doacao de 03.04.1992, lavrada nas Notas
do 1° Tabelionato de Jatai, no Livro 180A, fls. 23-25v. 0 imovel objeto da presente matricula foi
adquirido por Maria Barbara de Lima Carvalho, brasileira, solteira, menor pubere, estudante,
CPF 577297781-49, RG 2922229-SSP-GO, Luciana de Carvalho, brasileira, solteira, menor
pubere, estudante, RG 3189976-2248239-SSP-GO, e Maria Julia de Carvalho, brasileira,
solteira, menor impubere, RG 3189975-2248352-SSP-GO, assistidas e representadas por sua
mae, a Sra. Maria das Gracas Carvalho, brasileira, viuva, fazendeira, residente a Rua Rio Verde,

no 851, onde as menores residem, CPF no
de CarOvalho, bras le9osscas

32722-SP-GO, por doaqdo de
em comunhao

Adauto de Carvalho e sua mulher Dalva Cunha
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universal de bens, fazendeiros, residentes nesta cidade a Rua Benjamim Constant, n 947, CFF
003505241-49, RG n° 471733-SSP-GO, para efeitos fiscais dao o valor de Cr$ 135.144.000,00,
ficando reservado o direito de usufruto vitalicio em favor de Maria das Gragas Carvalho. Sendo
que foi apresentado Certificado de Cadastro Rural-CCIR, de 1992, em nome de Adauto de
Carvalho. (a) Ana Maria carvalho Vieira Morais (Suboficiala).

AV2-24.073 - Nos ten-nos da Escritura de renuncia de Usufruto de 27.08.1997, do
1° Tabelionato de Jatai, Livro 192, fls. 124, a usufrutuaria renuncia o direito de usufruto que

possuia, em favor das nus proprietarias.

AV3-24.073 - Nos termos da certidao de casamento de 04.12.1993, extraida do
Livro B-12, fls. 280, sob n° 3.518, pelo Registro Civil de Jatai, Luciana de Carvalho casou-se
com Joao Alfredo Schenkel e passou a assinar Luciana de Carvalho Schenkel. Nos termos da
certidao de casamento de 10.08.1994, extraida do Livro B-9 auxiliar, fis. 162, sob o n° 2.662,
pelo Registro civil dessa cidade, maria Barbara de Lima Carvalho casou-se com Sadi Claudino
Giroldi e passou a assinar maria Barbara de Lima Carvalho Giroldi. Jatai, 31.08.1998. Cleusa

Sousa (Suboficial);.

M27918:Um quinhao de terras situada no municIpio de Perolandia - GO, na
Fazenda Tres Pontes, lugar denominado "Genipapo"; com a area de seiscentos e oitenta e sete
hectares, trinta e tres ares, trinta e tres (687,33,33ha) centiares, com as seguintes divisas e
confrontagoes: Foi tornado como ponto de partida a barra da cabeceira do Combate, na margern
direita do ribeirao Invernadinha; dal, segue pelo ribeirao Invernadinha abaixo, 2.385,00 metros,
em linha reta, ate urn marco cravado em sua margem direita; dai, segue dividindo com Luciana
de Carvalho, com o rumo de 29°31'SW e distancia de 5.202,00 metros, ate o aramado na beira da
estrada Perolandia/Mineiros; pelo qual segue ate dividindo com Adauto de Carvalho, em sentido
a Mineiros, acompanhando todas as suas curvas, ate outro aramado, na divisa com Gleide
Teodoro Martins; pelo qual segue ate seu fechamento na ponta da cabeceira do Combate; pela
qual desce, dividindo com Gleide Teodoro Martins e depois com Joaquim de Souza, ate sua
barra, na margem direita do ribeirao Invernadinha, onde tiveram inicio estas divisas. Cadastrada
no INCRA sob o n° 933.031.005.312-3, com a area total de 4.456,5ha. Proprietaria: Maria

Barbara de Lima Carvalho Giroldi . Registro Aquisitivo:R.01-24.073, fls.286, do livro 2-BA1.
R.01-27.918- Nos termos da Escritura de Extingao de CondomInio Rural, de

24-08-98, lavrada nas Notas do 1° Tabelionato de Jatai, no livro 197-A, as folhas 42/45v°, a
fazenda que deu origem a presente matricula foi divida e coube a condomina Maria Barbara de

Lima Carvalho Giroldi e seu marido Sadi Claudino Giroldi , brasileiros, casados em

comunhao parcial de bens, fazendeiros, domiciliados e residentes em Perolandia - GO, a
Avenida Joaquim Mariano Maciel, s/n°-centro; inscritos no CPF sob os n° 577.297.781-49 e
427.653.900-53, o quinhAo constante da matricula acima, avaliado em R$ 1.278.000,00. CCIR
96/97, processamento 10030018743, arquivamento n°1168312; Certidao da Receita Federal,
n°1655.905, de 28-05-98; onde consta que o ITR de 92,93 e 97 estao pagos e de 94,95 e 96
aguardando langamento, arquivados neste Cartorio. 0 presente registro, foi feito com autorizagao
do IBAMA, conforme termo de compromisso, de 21-08-98: arquivado em Cartorio, o qual da ao
adquirente o prazo de 60 dias apos o presente registro, para efetuar a averbagao da reserva legal.
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R.02-27.918- Nos termos da cedula de produto rural n°0001, de Luziania-GO, de
19 de novembro de 1.998, emitida por Cleci Maria Valiate Bridi; Intervenientes Garantes: Maria
Barbara de Lima Carvalho e Sadi Claudino Giroldi, a favor da Ceval Alimentos S/A: o imovel
objeto da presente matricula flea hipotecado em primeiro grau, a mesma credora, para garantir a
quantia de 258.000 quilos de soja, vencivel em 30-03-1.999; pagavel com os juros, de forma de
pagamento e demais condicoes constantes da respectiva cedula. CCIR emissao, em 17-08-98,
onde consta que o ITR de 92,93 e 97 estao pagos e de 94,95 e 96 aguardando lancamento.
Certidao Negativa do IBAMA, de 20-11-98, arquivados nesta Serventia.

Av.03-27.918- Conforme termo de responsabilidade de averbacao da reserva legal,
firmado entre Maria Barbara de Lima Carvalho Giroldi e o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recurso Naturais Renovaveis-IBAMA, em 24-10-98; instruido com memorial
descritivo e mapa, em tres vias, ficando uma arquivada neste Cartorio; a floresta ou forma de
vegetacao existente, com a area de 137,46,66ha, nao inferior a 20% do imovel objeto da presente
matricula, fica gravada como de utilizacao limitada, nao podendo nela ser feita qualquer tipo de
exploracao a nao ser mediante autorizacao do IBAMA. A presente reserva, foi feita em urna so
gleba, com as seguintes divisas e confrontacoes: Comeca na orla de preservacao permanente da
margem direita do ribeirao Invernadinha; dai, com rumo de 29°31 'NE vai a outro marco, na
distancia de 640,00 metros, dividindo ate este ponto com Luciana de Carvalho Schenkel; dai,
com os seguintes rumos e distancias: 272°08'NW e 560,00 metros; 250°03'SW e 470,00 metros;
206°00'SW e 600,00 metros; 275°30'NW vai a outro marco, na distancia de 750,00 metros, junto
a orla de preservacao permanente, da margem direita da cabeceira do Combate, dividindo ate
este local com a proprietaria Maria Barbara de Lima Carvalho Giroldi; dai, por esta orla de
preservacao permanente da margern direita do ribeirao Invernadinha; dai, por esta orla abaixo,
ate o ponto inicial. A atual proprietaria compromete-se, por si, seus herdeiros ou sucessores, a
fazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso.

R.04-27.918- Nos termos da cedula de produto rural, n°00012, de Luziania-GO,
de 16 de dezembro de 1.998, emitida por Cleci Maria Valiate Bridi; Intervenientes Garantes:
Maria Barbara de Lima Carvalho e Sadi Claudino Giroldi, a favor da Ceval Alimentos S/A, o
imovel objeto da presente matricula, fica hipotecado em se ug ndo grau, a mesma credora, para

garantir a quantia de 60.000 quilos de soja, vencivel em 30-03-1.999; pagavel com os juros, de
forma de pagamento e demais condicoes constantes da respectiva cedula. CCIR emissao, em
17-08-97; processamento 10030018743, arquivamento n°1168312; Certidao de Quitarao do ITR,
n°E-1.655.905, emitida em 28-05-98. Comprovante de quitacao do ITR do ano de 1.998.
Certidao Negativa do IBAMA, de 16-12-1.998, arquivadas na Serventia.

Av.05-27.918- Conforme autorizacao do credor, arquivada na Serventia, flea

cancelada a hipoteca objeto do R.04.

Av.06-27.918- Conforme autorizacao do credor, arquivada na Serventia, flea

cancelada a hipoteca objeto do R.02.

Av.07-27.918- Nos termos da Carta Precatoria, de 30-12-1.999; autos n°
1999.35.00.023.605-3; assinada pelo Juiz Federal em plantao, Dr. Abel Cardoso Morais; com o
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"Cumpra-se" de MM. Juiz de Direito em plantAo nesta Comarca, Dr. Elcio Vicente da Silva, de
18-01-2.000, arquivada na Serventia, fica averbada para conhecimento de terceiros, o
ajuizamento da Acao de Desapropriacao do imovel objeto da referida matricula, movida pelo
Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria - INCRA contra Maria Barbara de Lima
Carvalho Giroldi e seu marido Sadi Claudino Giroldi e outros.

M27.920: Urn quinhao de terras situada no municipio de Perolandia-GO, na
Fazenda Tres Pontes, lugar denominado "Genipapo", corn a area de seiscentos e oitenta e sete
hectares, trinta e tres ares, trinta e tres (687,33,33ha) centiares, com as seguintes divisas e
confrontacoes: Foi tornado como ponto de partida a barra da cabeceira do Genipapo, na margem
direita do ribeirao Invernadinha; dal, segue pelo ribeirao Invernadinha abaixo, 1.760 metros, em
linha reta, ate um marco cravado em sua margern direita; dai, segue dividindo com Maria Julia
de Carvalho, com o rumo de 37°51'SW e distancia de 6.636 metros, ate o aramado na beira da
estrada Perolandia/Mineiros; pelo qua] segue ate dividindo com Adauto de Carvalho, em sentido
a Mineiros, 660 metros, ate um marco cravado numa esquina do aramado; dai, segue dividindo
corn Maria Barbara de Lima Carvalho, com o rumo de 29°31'SE e distancia de 5.202 metros, ate
urn marco cravado na margem direita do Ribeirao Invernadinha, pelo qua] desce, ate a barra da
Cabeceira do Genipapo, onde tiveram inicio estas divisas. Cadastrada no INCRA sob o n°933
031 005 312 3, com a area de 4.456,5 hectares. PROPRIETARIA: Luciana de Carvalho

Schenkel. Registro aquisitivo: R.01 matricula 24.073, folhas 286, livro 2-BA1.

R1 27.920- Nos termos da Escritura de Extincao de Condominio Rural, de
24-08-98, lavrada nas Notas do 1° Tabelionato de Jatai; no livro 197-A, as folhas 42/45v°, o
imovel que deu origem a presente matricula foi dividido e coube a condomina Luciana de

Carvalho Schenkel e seu marido Joao Alfredo Schenkel, brasileiros, casados em comunhao
parcial de bens, fazendeiros, domiciliados e residentes em Perolandia-GO, a Avenida Joaquim
Mariano Maciel, s/n°-centro, inscritos no CPF sob os n° 775.155.871-72 e 836.553.109-78; o
quinhao constante da matricula acima, avaliado em R$ 1.278.000,00. CCIR 96/97,
processamento 10030018743, arquivamento n°1168312; Certidao da Receita Federal,
n°1655.905, de 28-05-98, onde consta que o ITR de 92,93 e 97 estao pagos e de 94,95 e 96
aguardando lancamento, arquivados em Cartorio. 0 presente re isg tro, foi feito com autorizacao

do IBAMA, conforme termo de compromisso, de 21-08-98; arquivado em Cartorio, o qual da ao
adquirente o prazo de 60 dias apos o presente registro, para efetuar a averbacao da reserva legal.

R.02-M27.920- Nos termos da cedula de produto rural n°005, de 01/10/1.998, de
Luziania -GO; emitida por Cleci Maria Valiate Bridi; Intervenientes Garantes: Luciana de
Carvalho Schenkel e Joao Alfredo Schenkel, a favor da Ceval Alimentos S/A, parte do imovel
objeto da presente matricula, ou seja, a area de 250 hectares, com todas as construcoes,
instalagbes e demais benfeitorias nele existentes, quer averbadas ou nao, ficam hipotecados em
primeiro grau, para garantir a quantia de 1.200.000 kgs liquidos de soja, vencivel em
30-03-1.999; pagavel com os juros, de forma de pagamento e demais condicoes constantes da
respectiva cedula. CCIR emissao, em 17-08-97- processamento n° 10030018743- arquivamento
n° 1168312; certidao negativa do IBAMA de 01/10/1.998; certidao de quitacao do ITR n°
1655.905, expedida pela Receita Federal em 28/05/1.998, arquivadas na Serventia.

Av.03M27.920-Conforme termo de responsabilidade de averbarao da reserva
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legal, firmado entre Luciana de Carvalho Schenkel e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais- IBAMA, em 24/10/1.998, instruido com memorial descritivo e mapa, em
tres vias, ficando uma arquivada em Cartorio, a floresta ou forma de vegetacao existente, com a
area de 137 hectares, 46 ares, 66 centiares, nao inferior a 20% do imovel objeto da presente
matricula, fica gravada como de utilizacao limitada, nao podendo nela ser feita qualquer tipo de
exploracao, a nao ser mediante autorizacao do IBAMA. A presente reserva, foi feita em uma so
gleba, com as seguintes divisas e confrontacoes: Comeca na orla de preservacao permanente da
margem direita do ribeirao Ariranha, na divisa com Maria Julia Carvalho; dai, por esta divisa,
e com rumo de 37°51'SW, vai a outro marco, na distancia de 1.670 metros, dividindo ate este
local com Maria Julia de Carvalho; dal, com o rumo de 292°05'NW, vai a outro marco, na
distancia de 1.400 metros, dividindo ate este local com a proprietaria Luciana de Carvalho
Schenkel; dal, com o rumo de 29°31'NE, vai a outro marco, junto a orla de preservacao
permanente, da margem direita do Ribeirao Invernadinha, na distancia de 640 metros, dividindo
ate este local com a area de reserva legal de Maria Barbara de Lima Carvalho Giroldi; dal, por
esta orla abaixo, ate o ponto inicial. 0 atual proprietario compromete-se, por si, seus herdeiros ou
sucessores, a fazer o presente gravame sempre born, firme e valioso.

Av.04M27.920- Conforme autorizacao do credor, arquivada na Serventia, fica
cancelada a hipoteca objeto do R.02. R05M27.920- Nos termos da cedula de produto rural de
27/10/1.999, da praca de Sao Paulo-SP, emitida pro Clovis Guareschi e Karine dos Santos
Guareschi; como intervenientes garantes: Luciana de Carvalho e Joao Alfredo Schenkel, a favor
de Comercio e Indiistrias Brasileiras COINBRA S.A, os emitentes e intervenientes dao em
hipoteca de primeirograu e sem concorrencia de terceiros a credora, o imovel objeto da presente
matricula, para garantir a quantia de 375.000 kgs de soja, da safra 99/2000, com vencimento para
15/03/2.000, com as demais clausulas e condicoes da cedula. Foi apresentada certidao da Receita
Federal n° 35155 de 21/09/1.999; certidao negativa de awes do IBAMA e CCIR 98/99.

AV06M27.920- Nos termos da Carta Precatoria, de 30-12-1.999, autos n°
1999.35.00.023.605-3; assinada pelo Juiz Federal em plantao, Dr. Abel Cardoso Morais, com o
"Cumpra-se" de MM. Juiz de Direito em plantao da Comarca, Dr, Elcio Vicente da Silva, de
18-01-2.000; arquivada na Serventia, foi averbada para conhecimento de terceiros, o ajuizamento
da Acao de Desapropriacao do imovel objeto da referida matricula; movida pelo Instituto
Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria - INCRA; contra Luciana de Carvalho Schenkel e
seu marido Joao Alfredo Schenkel e outros.

Av.07M27.920- Nos termos da carta de quitacao de 04/03/2.000, fica cancelada a

hipoteca objeto do R.05.

M27.922- Um quinhao de terras, situada no municipio de Perolandia-GO, na
Fazenda Tres Pontes, lugar denominado "Genipapo", com a area de seiscentos e oitenta e sete
hectares, trinta e tres ares, trinta e tres (687,33,33ha) centiares, com as seguintes divisas e
confrontacoes: Foi tornado como ponto de partida a barra da cabeceira do Carrapato acima, ate
urn aramado, na divisa Jose de Carvalho Vilela, pelo qua/ segue com o rumo de 46°21'27"SW e
distancia de 3.948,35 metros, ate o aramado da estrada Perolandia/Mineiros; pelo qual segue ate
dividindo com Adauto de Carvalho, em sentido a Mineiros, 996,00 metros ate um marco
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cravado com Luciana de Carvalho ; dal, segue dividindo com Luciana de Carvalho , com o rumo

de 37°51 'NE e distancia de 6.636, 00 metros , ate um marco cravado na margern direita do ribeirao

Invernadinha , pelo qual desce ate a barra da cabeceira do Carrapato, onde tiveram inicio estas

divisas . Cadastrada no INCRA sob o n°933 031 005 312 3, com a area de 4.456,5 hectares.

PROPRIETARIA: Maria Julia de Carvalho . Registro Aquisitivo: R.0124.073, fls.286, do livro 2-

BAI.

R.01-27.922- Nos termos da Escritura de Extincao de Condominio Rural, de
24-08-98, lavrada nas Notas do 1° Tabelionato de Jatai, no livro 197-A, as folhas 42/45v°; o
imovel que deu origem a presente matricula foi dividido e coube a condomina Maria Julia de

Carvalho, brasileira, solteira, maior por emancipacao p6blica, fazendeira e universitaria,
domiciliada e residente nesta cidade, a Rua Benjamin Constant, n°947; inscrita no CPF
n°768.932.271-91, o quinhao constante da matricula acima, avaliado em R$ 1.278.000,00. CCIR
96/97, processamento 10030018743, arquivamento n°1168312; Certidao da Receita Federal,
n°1655.905, de 28-05-98; onde consta que o ITR de 92,93 e 97 estao pagos e de 94,95 e 96
aguardando lancamento, arquivados em Cartorio. 0 presente registro, foi feito com autorizacao
do IBAMA, conforme termo de compromisso, de 21-08-98; arquivado neste Cartorio, o qual da
ao adquirente o prazo de 60 dias apos o presente registro, para efetuar a averbacao da reserva

legal.

AV02-27.922- Conforme termo de responsabilidade de averbacao da reserva legal,
firmado entre Luciana de Carvalho Schenkel e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais- IBAMA, em 24/10/1.998, instruido com memorial descritivo e mapa, em tres
vias, ficando uma arquivada em Cartorio, a floresta ou forma de vegetacao existente, com a area
de 137 hectares, 46 ares, 66 centiares, nao inferior a 20% do imovel objeto da presente matricula,
fica gravada como de utilizacao limitada, nao podendo nela ser feita qualquer tipo de exploracao,
a nao ser mediante autorizacao do IBAMA. A presente reserva, foi feita em uma so gleha, com as
seguintes divisas e confrontacoes: Comeca na orla de preservacao permanente da margem
esquerda do corrego do Carrapato, dai, corn o rumo de 46°21'27"NE, vai a um marco,
na distancia de 630,00 metros, dividindo ate este local, com Jose de Carvalho; dai, com o rumo
de 313°45'NW, vai a outro marco, na distancia de 1.200,00 metros, dividindo ate este local com a
proprietaria Maria Julia de Carvalho; dal, com o rumo de 37°51'NE, vai a outro marco junto a
orla de preservacao permanente da margem direita do ribeirao Invernadinha, numa distancia de
1.670,00 metros, dividindo ate este local, com a area de reserva legal, de Luciana de Carvalho
Schenkel; dai, por esta orla abaixo, ate a orla de preservacao permanente da margem esquerda
do corrego Carrapato; dai, por esta orla acima, ate o ponto inicial. A atual proprietaria
compromete-se, por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame sempre bom,

firme e valioso.

AV03-27.922-Nos termos da Carta Precatoria, de 30-12-1.999, autos n°

1999.35.00.023.605-3; assinada pelo Juiz Federal em plantao, Dr. Abel Cardoso Morais; com o
"Cumpra-se" de MM. Juiz de Direito em plantao na Comarca, Dr, Elcio Vicente da Silva, de
18-01-2.000, arquivada na Serventia, fica averbado o ajuizamento da acao de desapropriacao do
imovel objeto da referida matricula, movida pelo Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma
Agraria - INCRA contra Maria Julia de Carvalho e outros, para conhecimento de terceiros.
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M31.195- Uma parte de terras localizada no municipio de Jatai, na Fazenda Lagoa
e Tres Pontes, lugar Ressacao, corn a area de 667 hectares, 89 ares, 31 centiares, corn as
seguintes divisas e confrontacoes: Comecando na barra do Corrego da Picada corn o Ribeirao
Invernadinha; dal, pelo Ribeirao Invernadinha acima, ate urn marco cravado ern sua margern
direita, que esta 350 metros, se projetados em reta, ai dividindo pelo Ribeirao Invemadinha; dal,
a esquerda, segue por cerca de arame, corn os rumos e distancias seguintes: 89°00'NW-300
metros; 52°30'NW-200 metros; 86°00'NW-625 metros; 49°00'NW-285 metros; 47°10'SW-745
metros; e 46°06'SE, vai ate o barranco do Corrego da Picada; dal , pelo Corrego da Picada acima,
ate a extremidade de uma cerca de arame em sua margem direita, que esta a 1.290 metros, se
projetados em reta, ate ai dividindo corn terras de sucessores de Joaquim Mariano Maciel; dai,
pela referida cerca, segue corn os rumos e distancias seguintes: 39°40'SW- 1.100 metros; e
71°55'SE- 866 metros, vai no barranco do Corrego do Germano; dai, pelo Corrego do Germano
acima, ate um marco cravado em sua margern direita, que esta a 616 metros, se projetados em
reta; dai, a esquerda, corn o rumo de 65°00'SE e distancia de 430 metros, vai em urn marco
cravado junto da cerca de arame do corredor de uma estrada, ate ai dividindo corn terras de
Juarez Franca e Anizio Santos Carvalho; dal, a esquerda, pela cerca de arame do corredor,
acompanhando todas as suas curvas, vai em urn marco junto da mesma, que esta a 658 metros, se
projetados em reta; dai, a direita por cerca de arame, segue corn os rumos e distancias seguintes:
70°00'SE- 485 metros; 76°05'SE- 632 metros; 74°40'SE- 514 metros; 80°15'SE- 830 metros, vai
no barranco do Corrego Vau Velho, ate ai dividindo corn terras de sucessores de Julia Vilela
Junqueira; dal, pelo Corrego Vau Velho abaixo, ate a extremidade de uma cerca de arame em sua
margern esquerda, que esta a 920 metros, se projetado em reta, ai dividindo pelo Corrego Vau
Velho; dal, a esquerda, segue pela cerca, corn os rumos e distancias seguintes: 80°05'NW- 700
metros; 78°30'NE- 574 metros; e 22°52'NE, vai no barranco do Ribeirao Invernadinha, ai
dividindo corn terras de sucessores de Antonio Vilela Junqueira; dai, pelo Ribeirao Invernadinha
acima, ate a barra do Corrego da Picada, onde tiveram inicio estas divisas, ai dividindo pelo
Ribeirao Invernadinha. PROPRIETARIOS: Anisio Santos Carvalho , brasileiro, casado, CPF
393.303.896-00 ; e Espolio de Jose Vilela de Carvalho . Registros aquisitivos: R.01 matricula
13.019, folhas 27, livro 2-AFI; R.01 matricula 13.450, folhas 258, livro 2-AE2; R.01 matricula
14.420, folhas 151, livro 2-AG2; R.01 e R.02 matricula 13.384, folhas 225, livro 2-AE2; 26.879,
livro 3-V, posteriormente matriculado sob o n°17.598, folhas 22, livro 2-AN2; 29193, livro 3-Z,
posteriormente matriculado sob n°26.201, folhas 246, livro 2-BEI; e 30.967, livro 3-AB.
Esclarecendo que Anisio e proprietario somente da area de 10 hectares, 23 ares, 83 centiares,
objeto do R.02 matricula 13.384, livro 2-AE2. A area de 96 hectares, 80 ares, oriunda da
matricula 26.201, ENCONTRA-SE PENHORADA, conforme R.01 matricula 26.201, folhas
246, livro 2-BE1. A presente fusao foi feita mediante requerimento do proprietario, instruido
corn memorial descritivo e mapas, arquivados na Serventia.

R.01-31.195- Nos termos dos formais de partilha, de 16/02/1996, instruidos corn
termo de retificacao de partilha, de 05/12/2002, extraidos dos autos n°11.036/95, assinados pelos
MM. Juizes de Direito da la Vara de Jatai, Dr. Waltides Pereira dos Passos e Dr. Sergio Brito
Teixeira e Silva, pelos quais constam que PARTE DO IMOVEL OBJETO DA REFERIDA
MATRICULA, ou seja, a area de 657 hectares, 65 ares, 48 centiares, de propriedade do espolio
de Jose Vilela de Carvalho foi inventariada e partilhada e coube a viuva meeira Maria dos
Santos Carvalho , brasileira, do lar, residents no municipio de Perolandia- GO, na Fazenda
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Araguainha, CPF 016.424.211-20; SOMENTE A AREA DE 328 hectares, 82 ares, 74 centiares,

em comum; e aos herdeiros Sergio Santos Carvalho, brasileiro, casado em comunhao universal
de bens com Maristela Cruvinel Carvalho, ele engenheiro de minas, ela do lar, residentes em
Mineiros- GO. CPF 371.753.606-06; SOMENTA A AREA DE 109 hectares, 60 ares, 91

centiares, em comum; Mauro Santos Carvalho, brasileiro, casado em comunhao parcial de bens
com Rosangela Baltieri Carvalho, ele administrador de empresas, ela do lar, residentes em
Mineiros - GO, CPF 136.718.801-63; SOMENTE A AREA DE 109 hectares, 60 ares, 91

centiares, em comum; e Anisio Santos Carvalho, brasileiro, casado em comunhao universal de
bens com Laura Aparecida Rocha Vilela Carvalho, ele zootecnista, ela do lar, residentes em
Mineiros - GO, CPF 393.303.896-00; SOMENTE A AREA DE 109 hectares, 60 ayes, 91
centiares, correspondente a 16,666% do imovel. CCIR 1998/1999, codigo do im6vel-
933.031.004.510-4, emitido em 09/06/1999, quitaroes do ITR referente aos ultimos cinco anos, e
certidao do 2° Civel, de 23/08/2000, arquivados na Serventia. 0 presente registro foi feito com
autorizacao do Ministerio Publico do Estado de Goias, comforme termo de ajustamento de
conduta arquivados na Serventia, o qual da ao adquirente o prazo de 60 dias, a partir de
12/11/2002, para efetuar a Averbacao da Reserva Legal.

AV.02-31.195-Conforme termo de responsabilidade de averbacao de reserva legal,
firmado entre OS PROPRIETARIOS, corn a Agencia Goiana de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais, em 11/30/2004, instruido com memorial descritivo e mapa, em tres vias,
ficando uma arquivada em Cartorio, a floresta ou forma de vegetacao existente, com a area de
133 hectares, 57 ares, 87 centiares, nao inferior a 20% do imovel objeto da presente matricula,
fica gravada como de utilizacao limitada, nao podendo nela ser feita qualquer tipo de exploracao,
a nao ser mediante autorizacao da Agencia Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais. A
referida reserva foi distribuida em seis (06) glebas: Primeira gleba, com area de 07 hectares, 50
ares, com as seguintes divisas e confrontacoes: Comeca no marco 01, cravado na orla da reserva
permanente do corrego da Picada, 30 metros de sua margem; dal, com o rumo de 16°10'NE e
distancia de 160 metros, vai na cerca do perimetro, ai dividindo com terras do mesmo imovel;
dal, a esquerda pela referida cerca, segue os seguintes rumos e distancias: 62°30'NW- 200 metros
e 86°00'NW e 208 metros. vai-ao marco 04 junto da cerca, ai dividindo com terras de sucessores
de Joaquim Mariano Maciel; dal, a esquerda, com o rumo de 16°50'SW e distancia de 260
metros, vai na orla da reserva permanente do corrego da Picada, 30 metros de sua margem; pela
referida orla abaixo, sempre respeitando a distancia de 30 metros de sua margem, vai ate o marco
onde teve inicio estas divisas, ai dividindo com terras do mesmo imovel. Segunda gleba, com a
area de 31 hectares, com as seguintes divisas e confrontaroes: Comeca no marco 01, cravado
junto da orla da reserva permanente do corrego da Picada, 30 metros de sua margem; dal, com os
seguintes rumos e distancias: 54°10'SE- 350 metros; 16°40'SE- 235 metros; 56°00'NE- 233
metros; 20°00'NW- 200 metros; 43°50'NE- 453 metros e 36°55'NW e 370 metros, vai na orla da
reserva permanente do corrego da Picada, 30 metros de sua margem; pela referida orla acima,
sempre respeitando a distancia de 30 metros de sua margem, vai ate o marco onde teve estas
divisas, ai dividindo com terras do mesmo imovel. Terceira lgeeba, com a area de 31 hectares,

corn as seguintes divisas e confrontacoes: Comeca no marco 01, cravado junto da orla da reserva
permanente do corrego da Mata, 30 metros de sua margem; dal, segue com os seguintes rumos e
distancias: 09°10'SE- 560 metros; 32°20'SE- 280 metros e 06°55'SE e 246 metros, vai na cerca do
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perimetro; dai, a esquerda pela cerca, segue corn os seguintes rumos e distancias: 78°30'NE- 288
metros e 22°52'NE e 40 metros, vai na orla da reserva permanente do ribeirao Invernadinha, 30
metros de sua margem, ai dividindo com terras de sucessores de Antonio Ramiro; dai, pela
referida orla acima, sempre obedecendo a distancia de 30 metros da margem, vai ate na orla da
reserva permanente do corrego da Mata, que esta a 1.160 metros em reta; dai, pela orla da
reserva permanente do corrego da Mata acima, sempre respeitando 30 metros, vai ate o ponto
onde teve inicio estas divisas; ai dividindo com terras do mesmo imovel. Quarta gleba, com a
area de 09 hectares, 50 ares, com as seguintes divisas e confrontacoes: Comeca no marco 01,
cravado junto da orla da reserva permanente do corrego do Germano, 30 metros de sua margem;
dai, segue com os seguintes rumos e distancias: 77°00'NW- 300 metros e 50°10'SW e 311 metros,
vai na cerca do perimetro; dai, a esquerda pela cerca, segue com os seguintes rumos e distancias:
71°55'SE e distancia de 410 metros, vai na orla da reserva permanente do corrego Germano, 30
metros de sua margem, ai dividindo com terras de Anisio Santos Carvalho; dai, pela referida orla
abaixo, sempre obedecendo a distancia de 30 metros da margem, vai ate o ponto onde teve inicio

estas divisas, ai dividindo com terras do mesmo imovel. Quinta lg eba, corn a area de 49 hectares,

07 ares, 87 centiares, com as seguintes divisas e confrontag6es: Comeca no marco 01, cravado
junto da orla da reserva permanente de uma vertente do corrego do Germano, 100 metros de sua
margem; dai, segue com os seguintes rumos e distancias: 14°10'NW- 125 metros; 44°30'NE- 100
metros e 80°10'SE e 250 metros, vai no canto de uma cerca, ai dividindo com terras do mesmo
imovel; dal, a esquerda pela cerca, com os seguintes rumos e distancias: 14°00'NE- 159 metros;
70°00'SE- 485 metros e 76°05'SE e 432 metros, vai na orla da reserva permanente do corrego da
Mata, 30 metros de sua margem, ai dividindo com terras de sucessores de Julio Vilela; dal, pela
referida orla abaixo, sempre obedecendo a distancia de 30 metros da margem, vai ate o ponto na
mesma, que esta a 332 metros em reta; dai, a esquerda, segue com os seguintes rumos e
distancias: 80°25'NW- 840 metros e 72°10'NW e 250 metros, vai na orla da reserva permanente
de uma vertente, 100 metros de sua nascente; dai, a esquerda pela referida orla abaixo, sempre
obedecendo a distancia de 30 metros da margem da vertente, vai ate na orla da reserva
permanente do corrego do Germano, 30 metros de sua margem; dai, pela referida orla acima,
sempre obedecendo a distancia de 30 metros da margem da vertente, vai ate na orla da reserva
permanente de uma vertente, 100 metros de sua margem, que esta a 600 metros em reta; dal, pela
referida orla acima, sempre obedecendo a distancia de 30 metros da margem, vai ate o ponto
onde teve inicio estas divisas, ai dividindo corn terras do mesmo imovel. Sexta gleba, corn a area
de 05 hectares, 50 ares, com as seguintes divisas e confrontacoes: Comeca no marco 01, cravado
junto da orla da reserva permanente do corrego do Germano, 30 metros de sua margem; dai,
segue com os seguintes rumos e distancias: 65°00'SE e distancia de 195 metros, vai no canto da
cerca, ai dividindo com terras de Anisio Santos Carvalho; dai, a esquerda por cerca, com o rumo
de 37°00'NE e distancia de 165 metros, vai na orla da reserva permanente de uma vertente, 100
metros de sua nascente; dai, a esquerda pela referida orla abaixo, sempre obedecendo a distancia
de 30 metros da margem vertente, vai ate na orla da reserva permanente do corrego do Germano,
30 metros de sua margem; dai, pela referida orla acima, sempre obedecendo a distancia de 30
metros da margem, vai ate o ponto onde teve inicio estas divisas, ai dividindo com area de
reserva permanente. Os proprietarios, comprometem-se, por si, seus herdeiros ou sucessores, a

fazerem o presente gravame sempre bom, firme e valioso.
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AV.03-31.195- -Conforme termo de compromisso de recomposicao de reserva
legal, de 11/03/2004, no qual os proprietarios se comprometeram a promover a recomposicao da
area de 89 hectares, 57 ares, 87 centiares, correspondente a 67,06% da area da reserva legal,
necessarios para complementar os 20% minimos exigidos por lei. 0 processo de regeneracao
artificial tem um periodo total de 25 anos (1/25 por ano), a contar do terceiro ano deixado para

regeneracao natural.

R04-31.195- Nos termos da escritura ptiblica de permuta, de 18/03/2008, lavrada
nas notas do 1° Servigo Notarial e Registro de Imoveis de Mineiros - GO, lv.235, fls.96-F, 50%
do imovel objeto da presente matricula, objeto do R.01, foi adquirido por Maria dos Santos

Carvalho , brasileira, viuva, pecuarista, CI/RG 271.530-SSP/GO, CPF 689.404.911-49, residente
e domiciliada a P Avenida, n°143, centro em Mineiros- GO, por permuta feita com Sergio Santos
Carvalho, brasileiro, engenheiro de minas, CI/RG M-753.012-SSP/MG, CPF 371.753.606-06 e
sua esposa Maristela Cruvinel Carvalho. Brasileira, empresaria, CI/RG 1.081.107-SSP/GO, CPF
275.375.101-30, casados em comunhao universal de bens; Anisio Santos Carvalho , brasileiro,

zootecnista, CI/RG M-2.108.091-MG, CPF 393.303.896-00 e sua mulher Laura Aparecida
Rocha Vilela Carvalho, brasileira, secretaria, CI/RG 1.854.315 2a via SSP/GO, CPF
414.841.001-82, casados em comunhao universal de bens e Mauro Santos Carvalho, brasileiro,
pecuarista, CI/RG 1.461.777-PR, CPF 136.718.801-63 e sua mulher Rosangela Baltieri
Carvalho, brasileira, empresaria, CI/RG 1.428.729-9-SSP/PR, CPF 485.548.391-53, casados em
cominhao parcial de bens, pelo preco de R$129.400,00. Esclarecendo que existe um registro de
penhora em pane do referido imovel, ou seja 98,80,00 ha, corno consta o R.01.26.201, fls.246,
lv.2°1. CCIR 2003/2004/2005, n°04089556053, cadastrada no INCRA, n°933.031.004.510-4.
Certidao Negativa da Receita Federal, n°8E84.2AF5.7013.0921 e Certidao Negativa do IBAMA,

de 16/05/2008.

M31.197- Uma parte de terras, situada no municipio de Jatai, na Fazenda Lagoa,
com a area de oitenta e quatro hectares, vinte e dois areas, oito (84,22,08 ha) centiares, com as
seguintes divisas e confrontacoes: Comecando em um marco, cravado na margem direita do
Ribeirao Invernadinha, na extremidade de uma cerca de arame; dal, por cerca, com os rumos e
distancias seguintes: 85°40'NW- 265 metros; e 85°15'NW, vai no barranco do Corrego Agua
Ruim; dai, pelo Corrego Agua Ruim acima, ate um marco cravado em sua margem direita, junto
de uma cerca de arame, que esta a 625,00 metros, se projetados em reta, ai dividindo com terras
de sucesso de Antonio Vilela Junqueira; dal, a direita, por cerca, segue com os rumos e distancias
seguintes: 10°46'NW- 685,69 metros; 75°55'NE- 31,40 metros; 34°48NE- 292 metros; e
27°2I'NE- 261,00 metros, vai no barranco do Ribeirao Invernadinha, ate ai dividindo com terras
de Ideuzite Pereira Vasconcelos ou sucessores; dai, pelo Ribeirao Invernadinha abaixo, ate uma
pequena pindaiba, que esta a 335,00 metros, se projetados em reta, ai dividindo pelo Ribeirao
Invernadinha; dal, pela referida pindaiba acima, ate uma cerca de arame em sua ponta; dai, a
esquerda pela cerca, segue com os rumos e distancias seguintes: 42°10'SW- 255 metros; e
04°55'SE- 166,00 metros, vai no barranco do Corrego da Pororoca; dai, pelo Corrego da
Pororoca abaixo, ate sua barra no Corrego Agua Ruim; pelo Corrego Agua Ruim acima, ate uma
cerca de arame; dai, a esquerda, segue por cerca com os rumos e distancias seguintes: 59°00'SE-
297,00 metros; e 39°00'NE- 132,00 metros, vai no barranco do Ribeirao Invernadinha, ate ai
dividindo com terras de Joaquirn I. de Souza; dal, pelo Ribeirao Invernadinha abaixo, ate o
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marco em sua margem , onde teve inicio estas divisas, ai dividindo pelo Ribeirao Invernadinha.

Proprietario: esp6lio de Jose Vilela de Carvalho . Registros Aquisitivo: R.01-14.422, fls.152,

livro 2-AG2; R.01-9.894, fls.94, livro 2-Z2; 37.247, fls.83, livro 3-AH e 37.528, fls.135, livro 3-
AH. A presente fusao, foi mediante requerimento do proprietario, instruido corn Memorial

Descritivo e Mapa, arquivados na Serventia.

R01-31.197- Nos termos dos Formais de Partilha, de 16/02/1996; extraidos dos

autos, n°11.036/95; pelo Cartorio de Familia e Sucessoes de Jatai, assinado pelo MM. Juiz de
Direito da la Vara daquela Comarca, Dr. Waltides Pereira dos Passos e pelos termos de
retificacao de Partilha, extraido pelo Cartorio de Familia e Sucessoes daquela cidade, em
05/12/2002; com o falecimento de Jose Vilela Carvalho, o imovel objeto da presente matricula,

foi inventariado e partithado e coube a viuva meeira Maria dos Santos Carvalho , brasileira, do

lar, domiciliada e residente na Fazenda Araguainha, minicipio de Perolandia- GO; CPF
016.424.211-20; SOMENTE a area de 42ha, ha, 04ca; correspondente a 50% do imovel; ao

herdeiro Anisio Santos Carvalho , brasileiro, casado em comunhao universal de bens, com Laura

Aparecida Rocha Vilela Carvalho, zootecnista e do lar, domiciliados e residentes na cidade de

Mineiros- GO; a Rua 06, n°108- Bairro Machado; CPF 393.303.896-00; SOMENTE a area de

14,03,68ha; correspondente a 16,666% do imovel; ao herdeiro
Mauro Santos Carvalho,

brasileiro, casado em comunhao parcial de bens, com Rosangela Baltieri Carvalho,
administrador de empresas e do lar, domiciliados e residentes na cidade de Mineiros - GO; a
Praca Joao XXIII, n°22- centro; CPF 136.718.801-63; SOMENTE a area de 14,03,68ha;

correspondente a 16,666% ao herdeiro Sergio Santos Carvalho , brasileiro, casado em

comunhao universal de bens, corn Maristela Cruvinel Carvalho, engenheiro de minas e do lar,
domiciliado e residentes na cidade de Mineiros- GO; a Rua 11, n°22-A; CPF 371.753.606-06;
SOMENTE a area de 14,03,68ha, correspondente a 16,666%. CCIR-1998/1999, codigo do
imovel: 933.031.000.272-3, emitido em 09/06/1999; Quitacoes do ITR, referente aos ultimos 05

anos ; e Certidao do 2° Civel, de 23-08-2002; arquivados na Serventia. 0 presente registro, foi
feito com autorizacao do Ministerio Pl blico do Estado de Goias, conforme Termo de
Ajustamento de Conduta, arquivado na Serventia, o qua/ da ao adquirente o prazo de 60 dias,

para efetuar a averbacao da reserva legal, a partir de 12-11-2002.

Av.02-31.197- Conforme termo de averbacao de reserva legal, firmado

entre os proprietarios: Maria dos Santos Carvalho; Sergio Santos Carvalho; Mauro

Santos Carvalho e Anisio Santos Carvalho e a Agencia Goiana de Meio Ambiente e

Recursos Naturais, de 11-03-2004; instruido com Memorial Descritivo e Mapas, em tres

(03) vias, ficando uma arquivada naquela Serventia, a floresta ou forma de vegetacao

existente, com a area de 16,84,42ha, nao inferior a 20% do imovel objeto da presente

matricula, fica gravada como de utilizacao limitada, nao podendo nela ser feita

qualquer tipo de exploracao, a nao ser mediante autorizacao da Agencia Goiana de

Meio Ambiente e Recursos Naturais. A referida reserva foi distribuida em seis (02)

glebas: Primeira lgeba, com area de 08,84,42ha com as seguintes divisas e confrontacoes:

Comeca no marco 01, cravado na orla da reserva permanente do corrego da Peroba, 30 metros de

sua margem ; dal, pela cerca, com o rumo de 34°48'NE e distancia de 114,00 metros, vai em um
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ponto junto da cerca, ai dividindo com terras de Ideusuite Pereira Vasconcelos; dai, a direita,
segue os seguintes rumos e distancias: 76°00'NE- 550 metros; 06°00'NW- 185 metros; 48°55'SE-
170,00 metros; 81°10'SE- 265,00 metros; e 11°45'SW e 95,00 metros, vai na orla da reserva
permanente do Ribeirao Invernadinha, 30 metros de sua margem; dai, segue pela rcferia orla
abaixo, sempre obedecendo a distancia de 30 metros de sua margem, vai ate na orla da reserva
permanente do corrego da Peroba, 30 metros de sua margem; dal, pela referida orla acima,
sempre obedecendo a distancia de 30 metros de sua margem, vai ate o marco onde teve inicio
estas divisas, ai dividindo com terras do mesmo imovel e com area da reserva permanente.

Se ug nda gleba, com a area de 08,00,00ha, e tem as seguintes divisas e confrontacoes: Comeca no
marco n°01, na orla da reserva permanente do corrego Agua Ruim, 30 metros de sua margem;
dai, segue com os seguintes rumos e distancias: 82°10'SE- 256,00 metros; 47°50'NE e 300
metros, vai na orla da reserva permanente do Ribeirao Invernadinha, 30 metros de sua margem;
dal, pela referida orla acima, sempre obedecendo a distancia de 30 metros de sua margem, vai ate
na cerca do perimetro, ai dividindo com terras do mesmo imovel; dai, a esquerda por cerca,
segue com os seguintes rumo e distancias:39°00'SW(NE)- 102,00 metros; 59°00'NW(SE) e
266,00 metros, vai na orla da reserva permanente do Corrego Agua Ruim, 30 metros de sua
margem, ai dividindo com terras de Joaquim Souza; dai, pela referida orla acima, sempre
obedecendo a distancia de 30 metros de sua margem, vai ate o marco onde teve inicio estas
divisas, ai dividindo com area de reserva. Os proprietarios, comprometem-se, por si, seus
herdeiros ou sucessores, a fazerem o presente gravame sempre bom, firme e valioso.

E este o encadeamento sucessivo de registros do imovel denominado Fazenda
Tres Pontes, localizada no Municipio de Perolandia, atualmente, distrito judiciario integrante da
comarca de Jatai Observa-se que o primeiro registro feito se refere a compra feita pelo Sr. Jose
Antonio de Carvalho do Sr. Adauto de Carvalho, compra essa tida pelo requerente como "criada"
ou "falsa", porem encontra-se devidamente registrada, sem nenhum indicio de que foi
"fabricada" ilegalmente.

Com referencia a afirmativa do requerente nestes autos que a Escritura Pl blica de
Divisao Amigavel de interesse da Leolinda de Carvalho e outros a totalmente falsa (fls. 16),
informamos que estivemos na Comarca de Mineiros, especificamente no Registro de Imoveis e
Tabelionato 1 ° de Notas, e verificando os livros de lavratura de escrituras pl blicas, encontramos
no de no 84, fls. 88V, a mencionada escritura de divisao, cuja copia segue em anexo, nao
vislumbrando nenhuma irregularidade que possa comprometer a sua autenticidade.

COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E APOIO AS COMARCAS DA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos oito

dias do mes de fevereiro do ano de 2011.

ARNEIROO IL

3° Inspetor
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Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Cor

MARIA BEA=fRIZ VIEIRA BORRAS

7' Inspetora

HENR1Q4 WOWNCO PETRI

110 Inspetor
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SIMONE BERNARDES NASCIMENTO RIBEIRO

Coordenadora
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