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CERTIDÃO DE MATRÍCULA

                           José Fernando Cirilo, Oficial  do  Registro
                           de Imóveis  de  Camanducaia,  Município  do
                           Estado de Minas Gerais, na  forma  da  Lei, 
                           etc...                                    .

                                 CERTIFICA, que a presente é reprodução 
autêntica da matrícula nº 237, foi extraída por meio reprográfico nos termos 
do Art.19, §1º, da Lei 6.015 de 1973 e Art.41 da Lei 8.935 de 18/11/1994 e 
está conforme o original. IMÓVEL: Um terreno com a área de 5,28 hectares, 
mais ou menos, com  uma  casa de morada, construída de tijolos, coberta com 
telhas, com 07 cômodos, situados no bairro da Ribeirada, deste municipio  
dentro  das  divisas e confrontações seguintes: Começa em uma cova na beira 
da estrada que vai para o bairro do Pinhalzinho, nas divisas de Estevam 
Paiva, sobe confrontando com este até uma cova nas divisas de José Teodoro de 
Azevedo, faz canto, segue a direita confrontando com este até uma cova nas 
divisas de Estevam Paiva,  faz canto, segue a direita confrontando com este 
até a pedreira, faz canto, segue a esquerda por cima da pedreira, 
confrontando com Estevam Paiva até o fim desta, faz canto, segue a direita 
confrontando com Adriano Ferreira da Silva, até a estrada, faz canto segue a 
direita por esta até uma cova atravessa a estrada e segue a esquerda 
confrontando com Antonio Rodrigues da Rosa e Benedita de Tal, até uma cova na 
beira do rio Camanducaia, faz canto desce pelo rio até uma cova nas divisas 
de Amadeu de Tal, faz canto segue a direita confrontando com este e Estevam 
de Paiva, até uma cova na beira da estrada, faz canto segue a esquerda por 
esta até a cova onde começou e finda-se, cadastrado no Incra sob n° 446.033 
004.448, que consta a área de 7,6 ha, sendo que a mesma declaração foi dado 
dois terrenos  completamente  separados ficando para os vendedores o terreno 
cuja transcrição é de 9.215, no Registro de Imóveis desta Comarca. 
PROPRIETÁRIOS: SEBASTIÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO, lavrador, e s/mulher 
CANDIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO, do lar, brasileiros, residentes em Jundiaí-SP, 
 portadores do CIC n° 240.200.368/53. TITULO AQUISITIVO: Transcritos sob n°s. 
13.876; 12.529 e 8.802, livro 03-X, 03-V, 3-R, fls. 156, 118 e 291, neste  
Registro. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 22 de Julho de 1.976. A  
Oficial Substituta, Maria Izabel de Almeida. O Oficial (as.) Benedito José de 
Oliveira. ======

R.1/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 22 de Julho de 1.976. 
TRANSMITENTES: SEBASTIÃO GONÇALVES DO NASCIMENTO, lavrador, e s/mulher 
CANDIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO, do lar, brasileiros, residentes em Jundiaí, 
Estado de São Paulo, portadores do CIC n° 240.200.368/ 53. ADQUIRENTE: 
MESSIAS PAULO DOS SANTOS, brasileiro, casado, industriário, residente em 
Jundiaí, Estado de São Paulo, portador do  CIC  n° 164.806.518/ 04. TITULO: 
Compra e venda. FORMA DO TÍTULO: Escritura pública lavrada nesta cidade, nas 
Notas do 1° Tabelionato em data de 12 de  Julho  de 1.976, no livro 69, fls. 
178. VALOR: CR$60.000,00 ( sessenta mil cruzeiros). A Oficial Substª, Maria 
Izabel de Almeida. O Oficial (as.) Benedito José de Oliveira. ======
   
R.2/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 27 de março de 1.984. 
TRANSMITENTES: MESSIAS PAULO DOS SANTOS, industriário, e sua mulher OLGA 
MARIA GARONI DOS SANTOS, do lar, ambos brasileiros, residentes em 
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Jundiaí-S.P, portadores do CIC n° 164.806.518/04. ADQUIRENTE: JOÃO FRANCO DA  
SILVEIRA,  comerciante, casado pelo regime de comunhão de bens com NILTA 
LOPES DA  SILVEIRA, do lar, ambos brasileiros, residentes e domiciliados em 
Senador Amaral, deste Estado, portadores do CIC n° 080.067. 766/87. TITULO: 
Compra e venda. FORMA DO TÍTULO: Escritura pública de compra e venda, lavrada 
nesta cidade, pelo 1° Tabelião de Notas, em data de 16 de fevereiro de 1.984, 
no livro n° 73-A, fls.67. VALOR: CR$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos 
mil cruzeiros), tendo sido dado de entrada a importância de CR$1.000.000,00 ( 
Hum milhão de cruzeiros), e o restante de CR$4.500.000,00 será paga no dia 12 
de março de 1.984, pagamento esse feito na casa do outorgante em Jundiaí-SP, 
ou onde este indicar, que pelo pacto comissório na forma do art. 1.163, do 
CC, que fica expressamente estipulado que o atraso de dez(10) dias do 
pagamento da importância restante, acarretará o desfazimento  da presente 
venda, independentemente de aviso judicial ou extrajudicial, perdendo o 
outorgado em benefício dos outorgantes toda a quantia que até então houver 
pago. IMÓVEL: Uma parte de terras com a área de 5,28 hectares, mais ou menos, 
com uma casa de morada, coberta de telhas com 7 cômodos, dentro das divisas e 
confrontações seguintes: Começa em uma cova na beira da estrada que vai para 
o bairro do Pinhalzinho, nas divisas de Estevam Paiva, sobe confrontando com 
este até uma cova nas divisas de José Teodoro de Azevedo, faz canto, segue à 
direita confrontando com este até uma cova nas divisas de Estevam Paiva, faz 
canto, segue a direita por cima da pedreira, confrontando com Estevam Paiva, 
até o fim desta, faz  canto segue a direita confrontando com o outro imóvel 
ora vendido  até a estrada, faz canto, segue à direita por esta até uma cova 
na  travessa da estrada e segue a esquerda confrontando com Antonio Rodrigues 
da Rosa e Benedita de Tal até uma cova na beira do Rio Camanducaia, faz canto 
desce pelo rio até uma cova nas divisas de Amadeu de Tal, faz canto segue a 
direita confrontando com este e Estevam Paiva, até uma cova na beira da 
estrada, faz  canto, segue à esquerda por esta até a cova onde começou e 
finda-se, imóvel esse havido por compra feita a Sebastião Gonçalves do 
Nascimento, conforme R.1 da matrícula 237, livro 02, fls. 245, no Registrode 
Imóveis desta Comarca. Emitida Declaração sobre Operação Imobiliária, 
conforme IN/SRF/129/80. EM TEMPO: O imóvel acima descrito situa-se no bairro  
da  Ribeirada, deste municipio e comarca. A Escrevente interina, Mariadelza 
Cyrillo Faria. A Oficial Substituta (as.) Marlene Marzagão. ======
              
AV.1/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 05 de Abril de 1.984. Foi 
paga a dívida constante do R.2/237, referente a compra de um terreno com a 
área de 5,28 hectares, pelo valor de CR$4.500.000, 00. Tudo de acordo com o 
requerimento devidamente assinado  pelo transmitente Messias Paulo dos 
Santos, conforme via arquivada neste Cartório. O Oficial (as.) Benedito José 
de Oliveira. ====== 
                                                                             
R.3/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 26 de Dezembro de 1.984. 
TRANSMITENTES: JOÃO FRANCO DA  SILVEIRA, comerciante, e sua mulher NILTA 
LOPES DA SILVEIRA, do lar, ambos brasileiros, residentes  e domiciliados  em  
Senador  Amaral, Estado de  Minas  Gerais, portadores do CIC n° 
080.067.766/87. ADQUIRENTE: JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES, comerciante, casado 
pelo regime de comunhão de bens com ELZA GONÇALVES ALMEIDA, do lar, ambos 
brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade, portadores do CIC n° 
154.369.936/72. TITULO: Compra e venda. FORMA DO TÍTULO: Escritura pública de 
compra e venda, lavrada pelo 2° Tabelionato em data de 14 de dezembro de 
1.984, (livro de notas n° 74-H, fls.75. VALOR: CR$2.021.671,00 ( dois milhões 
vinte e um  mil seiscentos e setenta e um cruzeiros). IMÓVEL: Uma parte de 
terras com a área de 1,65 hectares, mais ou menos, situada no bairro da 
Ribeirada, deste municipio e Comarca, em comum com Uziel Moreira da Silva e 
Marli Pina da Silveira, no lado de cima da estrada que interliga Camanducaia 
e o bairro do Pinhalzinho, deste municipio, contendo uma casa de morada, 
coberta com telhas com 07 cômodos, imóveis esses objetos do registro R.2 da 
matrícula sob n° 237, livro 02, fls. 245v, no Registro de Imóveis desta 
Comarca,   cadastrado no Incra sob n° 446.033.004.448. Dispensado Quitação 
com o Funrural, conforme decreto-lei n° 1.958, de 09/09/82. O Oficial (as.) 
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Benedito José de Oliveira. ======

R.4/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 20 de Maio de 1.985. 
TRANSMITENTES: JOÃO FRANCO DA  SILVEIRA, comerciante, e sua mulher NILTA 
LOPES DA SILVEIRA, do lar, ambos brasileiros, residentes  e domiciliados em 
Senador Amaral, Estado de Minas Gerais, portadores do CIC n° 080.067.766/87. 
ADQUIRENTE: UZIEL MOREIRA DA SILVA, solteiro, maior, comerciante, e MARLI 
PINA DA SILVEIRA, divorciada, comerciante, residentes e domiciliados na Rua 
Francisco Terra Vargas, 131, ambos brasileiros, portadores do CIC n°  
183.491.296/20  e  346.903.366/87, respectivamente. TITULO: compra e venda. 
FORMA DO TÍTULO: Escritura  de compra e venda, lavrada nesta cidade, pelo 2° 
Tabelionato em data de 21 de Novembro de 1.984, livro de notas n° 74-H, fls. 
66. VALOR: CR$3.500.000,( Três milhões e quinhentos mil cruzeiros). IMOVEL: 
Uma parte de terras com a área de 3,63 hectares, mais ou menos, ou seja, 1 
alqueire e meio, mais ou menos, situado no bairro da Ribeirada, deste  
municipio, em comum com os vendedores, no lado de baixo da estrada que 
interliga Camanducaia e o bairro do Pinhalzinho, a  ser  tirada  de  uma  
área maior localizada dentro das confrontações seguintes: Começa em uma cova 
na beira da estrada que vai para o bairro do Pinhalzinho, nas divisas de 
Estevam Paiva, sobe confrontando com este até uma cova nas divisas de José 
Teodoro de Azevedo, faz canto segue à direita, confrontando com este até uma 
cova nas divisas de Estevam Paiva, até o fim deste, faz canto, segue à 
direita confrontando com o outro imóvel ora vendido até a estrada, faz canto 
à direita por esta até uma cova na travessa da estrada e segue à esquerda 
confrontando com Antonio Rodrigues  da  Rosa e Benedita de Tal, até uma cova 
na beira do Rio Camanducaia, faz canto desce pelo rio até uma cova nas 
divisas de  Amadeu  de Tal, faz canto segue à esquerda por esta até a cova 
onde começou e finda-se; cadastrado no Incra sob n° 446.033.004.448, imóvel 
esse havido por compra a Messias Paulo dos Santos, e sua mulher conforme 
registro R.2 da matrícula 237, livro 02, fls.245v. no Registro de Imóveis 
desta Comarca. A Escrevente interina, Mariadelza  Cyrillo Faria. O Oficial 
(as.) Benedito José de Oliveira. ======
     
R.5/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 10 de Junho de 1.985. 
TRANSMITENTES: UZIEL MOREIRA DA SILVA, solteiro, maior, comerciante e MARLI 
PINA DA SILVEIRA, divorciada,  comerciante, ambos brasileiros, residentes e 
domiciliados nesta cidade, portadores dos CIC n°s. 183.491.296/20 e 
346.903.366/87, respectivamente. ADQUIRENTE: LUZIA MARCUZZO LIMA, do lar, 
casada pelo regime de comunhão parcial de bens com PEDRO VIEIRA DE LIMA, 
supervisor de segurança, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Rua 
Rui Barbosa, 124, Guarulhos-SP, ela portadora do CIC n° 036.934.928/83. 
TITULO: Compra e venda. FORMA DO TÍTULO: Escritura  pública de compra e 
venda, lavrada nesta cidade, pelo 1° Tabelionato em data de 07/06/85, no 
livro de Notas n° 74-A, fls. 44. VALOR: CR$5.000.000, (cinco milhões de 
cruzeiros). IMÓVEL: Uma parte de terras com a área de 3,63 hectares, mais ou 
menos, ou seja, um alqueire e meio, mais ou menos, situado no bairro da 
Ribeirada, deste municipio, em comum com João Francisco da Silveira ou seus 
sucessores, no lado de baixo da estrada que liga Camanducaia e o bairro do 
Pinhalzinho, a ser tirado  de uma área maior localizada dentro das 
confrontações seguintes: Começa em uma cova na beira da estrada que vai para 
o bairro do Pinhalzinho nas divisa de Estevam Paiva,  sobe  confrontando com 
este até uma cova nas divisas de José Teodoro de Azevedo faz canto  segue à 
direita confrontando com este até uma cova nas divisas de Estevam  Paiva, até 
o fim deste, faz canto segue à direita confrontando com outro imóvel ora 
vendido até a estrada faz canto segue à direita por esta até uma cova na 
travessa da estrada e segue à esquerda confrontando com Antonio Rodrigues  da 
Rosa e Benedita de Tal, até uma cova na beira do Rio Camanducaia,  faz  canto 
desce pelo rio até uma cova nas divisas de Amadeu de Tal, faz canto, segue  à 
esquerda por esta até a cova onde começou e finda-se, cadastrada no Incra sob 
n° 446.033.004.448; imóvel esse havido por força do registro R.4 da matrícula 
237, livro 02-0, fls. 187, no Registro de Imoveis desta Comarca. A escrevente 
interina, Mariadelza Cyrillo Faria. O Oficial (as.) Benedito José de 
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Oliveira. ======
 
R.6/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 07 de Outubro de 1.985. 
TRANSMITENTES: PEDRO VIEIRA DE LIMA, supervisor e sua mulher LUZIA MARCUZZO 
DE LIMA, do lar, ambos  brasileiros, residentes à Rua Rui Barbosa, 124, 
Guarulhos-SP, portadores do RG n° 9.330.244-SP, e 11.610.244-SP e CIC n° 
689.305.348/72 e 036.934.928/83, respectivamente. ADQUIRENTE: FRANCIMAR GODAS 
PAIAS, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, portador do RG n° 
5.468.708-SP e CIC n° 990.549.658/00,residente e domiciliado na Rua Gomes 
Teixeira, 60, São Paulo, Capital, e EMILIE CRISTINA KIAME, brasileira, 
solteira, maior, industriária, portadora do RG  n° 9.160.373-SP e do CIC n° 
009.604.918/99, residente e domiciliada na Rua Martinho Polilo, 77, cidade de 
Guarulhos-SP. TITULO: compra e venda. FORMA DO TÍTULO: Escritura pública de 
compra e venda, lavrada pelo 1° Tabelionato de Notas de Bragança Paulista-SP, 
em data de 04 de setembro de 1.985, livro 639, fls. 004. VALOR: 
CR$25.000.000,( vinte e cinco milhões de cruzeiros), pagos da seguinte  
forma: de entrada CR$5.000.000, e CR$20.000.000, representados por 8 (oito) 
notas promissórias no valor de CR$2.500.000, cada uma com vencimento a 
primeira delas o dia 10 de outubro de 1.985 e as demais para o mesmo dia dos 
mêses subsequentes. IMÓVEL: Uma parte de terras com a área de 3,63 hectares, 
mais ou menos, ou seja um alqueire e meio, mais ou menos, situado no bairro 
da Ribeirada, deste municipio e comarca, em comum com João Francisco da 
Silveira, ou seus sucessores,no lado de baixo da estrada que liga Camanducaia 
e o bairro do Pinhalzinho, a ser tirado de uma área maior localizada dentro 
das confrontações seguintes: Começa em uma  cova na beira da estrada que vai 
para o bairro  do  Pinhalzinho, nas divisas de Estevam Paiva, sobe 
confrontando com este até uma cova nas divisas de José Teodoro de Azevedo, 
faz canto, segue à direita confrontando com este até uma cova, nas divisas de 
Estevam Paiva, até  o fim deste, faz canto segue à direita confrontando com 
outro imóvel ora vendido até a estrada faz canto segue à direita por esta até 
uma cova na  travessa da estrada e segue à esquerda confrontando com Antonio 
Rodrigues da Rosa e Benedita de Tal, até uma cova na beira do Rio 
Camanducaia, faz canto desce pelo rio, até uma cova nas divisas de Amadeu de 
Tal, faz canto, segue a esquerda por esta até a cova onde começou e finda-se, 
imóvel  cadastrado no  Incra sob n° 446.033.004. 448.4, imóvel esse objeto do 
registro R.5 da matrícula 237, livro 02-0, fls. 187, no Registro de Imóveis 
desta Comarca. A Escrevente interina, Mariadelza Cyrillo Faria. O Oficial 
(as.) Benedito José de Oliveira. ======
        
AV.7/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 16 de Julho de 1.986. PEDRO 
 VIEIRA  DE  LIMA  tendo  recebido  do  Sr. FRANCIMAR GODAS PAIAS e sua 
mulher, a importância de  CZ$20.000,00(vinte  mil cruzados), representados 
por 08 notas promissórias de CZ$2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzados), 
cada uma, cujo vencimento se deu no dia 10 de  maio  de 1.986, dava ao 
referido comprdor, plena geral e raza  quitação  de  pagos  e satisfeitos do 
mencionado débito, autorizando em consequência o cancelamento no mesmo 
Registro de Imóveis desta Comarca, no Registro R.6 da matrícula 237, fls. 
187, do livro 02-0, em data de 07/10/85, no Registro de  Imóveis  local, 
ficando dito imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, legais reais  ou 
convencionais, em nome do adquirente FRANCIMAR GODAS PAIAS e sua mulher. Tudo 
de acordo com o requerimento arquivado neste Cartório. Contendo firmas 
devidamente reconhecidas. A escrevente interina, Mariadelza Cyrillo Faria. O 
Oficial (as.) Benedito José de Oliveira. ====== 
                                                                             
R.7/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 27 de Agosto de 1.986. 
TRANSMITENTES: FRANCIMAR GODAS PAIAS, engenheiro, portador do RG n° 
5.468.708-SP, e  do  CiC  n°  990.549.658/00,  residente  e domiciliado na 
Rua Gomes Teixeira,60, São Paulo-SP e EMILIE CRISTINA KIAME, industriária, 
portadora do RG n° 9.160.373-SP/SP e do CIC n°  009.604.918/99, residente na  
Rua Martinho  Polilo, 77, Guarulhos-SP, ambos brasileiros, maiores, 
solteiros. ADQUIRENTE:  WILSON  NASCIMENTO  DA  CUNHA, comerciante, casado 
pelo regime de comunhão de bens antes da  lei  6.515/77, com  ROSINHA GUDIMA 
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CUNHA, do lar, ambos brasileiros, residentes na Rua Melanda, 107, Jardim 
Paulistano,  Tremembé, São Paulo-Capital, portadores do CIC n° 
566.231.608/25, e  portadores dos RG n°s. 5.994.742-SP e 6.879.706-SP, 
respectivamente. TITULO: Compra e venda. FORMA DO TÍTULO: Escritura pública 
de compra e venda, lavrada nesta cidade, pelo 1° Tabelionato em data de 17 de 
Julho de 1.986, livro 74-A, fls.  172.  VALOR:  CZ$80.000,00  (  oitenta  mil 
cruzados). IMÓVEL: Uma parte de terras com a área de 3,63 hectares,  mais  ou 
menos, ou seja, 1 alqueire e meio,  mais  ou  menos,  situado  no  bairro  da 
Ribeirada, deste municipio em comum com João Francisco da Silveira,  ou  seus 
sucessores, no lado de baixo da estrada que liga Camanducaia e  o  bairro  do 
Pinhalzinho, a ser tirado  de  uma  área  maior,  localizada  dentro  das 
confrontações seguintes: Começa em uma cova na beira da estrada que vai para 
o bairro do Pinhalzinho, nas divisas de José Teodoro de Azevedo, faz  canto 
segue à direita confrontando com este até uma cova  nas divisas de Estevam 
Paiva, até o fim deste, faz canto segue à direita confrontando com outro 
imóvel ora vendido até a estrada, faz canto, segue à direita por esta até uma 
cova na travessa da estrada e segue à  esquerda  confrontando  com  Antonio 
Rodrigues da  Rosa  e  Benedita  de  Tal, até uma cova  na  beira do rio 
Camanducaia, faz canto, desce pelo rio até uma cova nas divisas de Amadeu de 
Tal, faz canto, segue à esquerda por esta até a cova onde começou e finda-se, 
cadastrado no Incra sob n° 446.033.004.448/4, imóvel esse havido por compra a 
Pedro Vieira de Lima e s/mulher, conforme R.6 da matrícula 237,  livro  02-0, 
fls. 187, no Registro  de  Imóveis  desta  Comarca.  A  Escrevente  interina, 
Mariadelza Cyrillo Faria. O Oficial(as.) Benedito José de Oliveira. =======
          
R.8/237. Camanducaia, Estado de Minas Gerais, em 10 de Setembro de 1.986. 
TRANSMITENTES: JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES e sua mulher ELZA GONÇALVES ALMEIDA, 
ambos brasileiros, proprietários, residentes e domiciliados nesta cidade, 
portadores do CIC n° 154.369.936/72. ADQUIRENTE: JOSÉ CARLOS REIS, 
brasileiro, desquitado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Santo 
Antonio, 179, Diadema, São Paulo, portador do CIC n° 167.409.398/53. TITULO: 
Compra e venda. FORMA DO TÍTULO: Escritura pública de compra e venda, lavrada 
pelo 2° Tabelionato em data de 08 de  setembro  de 1.986, livro 74-K, fls.75. 
VALOR:  CZ$45.650,00 ( quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta cruzados). 
IMÓVEL: Uma parte de terras com a área de 1,65 hectares, mais ou menos, 
situada no bairro da Ribeirada, deste municipio e comarca, em comum com Uziel 
Moreira da Silva e Marli Pina da  Silveira, no lado de cima da estrada que 
interliga Camanducaia e o bairro do  Pinhalzinho, deste municipio, contendo 
uma casa de  morada, coberta com telhas com 07 cômodos, imóveis esses objetos 
do R.3 da matrícula 237, L° 02, fls. 245V, no Registro de Imóveis desta 
Comarca, cadastrado no Incra sob n° 446.033.004.448. Dispensado quitação com 
Funrural conforme Decreto-lei n° 1.958 de 09/09/82. A Escrevente, Mariadelza 
Cyrillo Faria. O Oficial interino(as.) José Fernando Cirilo. ======

R.9/237. Data: 28/08/87. Pela escritura pública de compra  e  venda,  lavrada 
pelo 2° Tabelionato desta Comarca, em 27 de Agosto  de  l.987,  (livro  74-K, 
fls.151), WILSON NASCIMENTO CUNHA e sua mulher ROSINHA GUDIMA CUNHA, venderam 
o imóvel objeto do R.7 da matrícula 237, pelo valor de CZ$600.000,00 ( 
seiscentos mil cruzados), a JOSÉ EDUARDO DA SILVA, comerciante, casado pelo 
regime de comunhão de bens antes da Lei 6.515/77, com MARILU  ELIAS  CLEMENTE 
DA SILVA, do  lar,  ambos  brasileiros,  residentes  e  domiciliados  na  Rua 
Alexandre  Manzoni, 181, em São Paulo, Capital, portadores do CIC n° 
075.407.368/87. A escrevente, Mariadelza Cyrillo Faria. O Oficial (as.) 
Benedito José de Oliveira. ====== 

R.10/237. Data: 11/07/89. Pela escritura publica de compra e venda, lavrada 
pelo 1° Tabelionato desta cidade, em data de 12/07/89, (livro 76-A, fls.61), 
JOSÉ CARLOS REIS, já qualificado, vendeu o imóvel objeto do R.8 da  matrícula 
237, pelo valor de NCZ$2.920,00 ( dois mil novecentos e vinte cruzados 
novos), a ANGELO OSCAR TUSATTO SOBRINHO, comerciante, casado pelo  regime  de 
comunhão universal de bens antes da  Lei  6.515/77,  com  RAYMONNANT  ARANTES 
TUSATTO, do lar, brasileiros, residentes e domiciliados  na  Alameda  Joaquim 
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Eugênio de Lima, 108, apto. 81, Jardim Paulista-S.P, portador do CIC n° 
146.629.141/91 e RG n° 19.417.369-SP. O Escrevente, Luiz Carlos da Silva. O 
Oficial (as.) Benedito José de Oliveira. ======

R.11/237. Data: 18/11/93. Pela escritura pública de compra e venda, lavrada 
pelo 1° Tabelinato da cidade de Itapeva, desta Comarca, em data de 10/11/93, 
(livro 20, fls. 58), JOSÉ EDUARDO DA SLVA e s/m, MARILU ELIAS CLEMENTE DA 
SILVA, já qualificados, venderam o imóvel objeto do R.9 da matrícula 237, 
pelo valor de CR$145.200,00 ( Cento e quarenta e cinco mil e duzentos 
cruzeiros reais), a LUIZ MARRA, RG n° 2.506.697-SP, casado no regime de 
comunhão universal de bens antes da Lei 6.515/77, com VERA MARA MARRA, do 
lar, portadores do CIC n° 469.400.228/72, e ROBSON MARRA, RG n° 17.103.166-SP 
e CIC n° 077.026.958/38, solteiro, maior, todos brasileiros, eles 
comerciantes, residentes e domiciliados na Rua Cônego Valadão, 328, Vila 
Augusta, Guarulhos-SP. O referido é verdade e dou fé. O Oficial:              
         
                                                                             
R.12/237. Data: 07/04/99. Pela escritura pública de doação, lavrada pelo 1° 
Tabelionato desta cidade, em data de 07/04/99, (livro 79-A, fls. 116v.), 
ÂNGELO OSCAR TUSATTO SOBRINHO e s/m, RAYMONNANT ARANTES TUSATTO, já 
qualificados, doaram o imóvel objeto do R.10 da matrícula, pelo valor de 
R$4.577,00 ( quatro mil quinhentos e setenta e sete reais), a MARCELO ARANTES 
TUSATTO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador do RG n° 18.314. 
949-SSP-SP e do CIC n° 134.179.648/57, residente na Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, 108, apto. 81, Jardim Paulista-SP. O referido  é  verdade  e dou fé. 
O Oficial: 
     
R.13/237. Data: 07/04/99. Pela escritura pública de doação acima, os doadores 
ÂNGELO OSCAR TUSATTO SOBRINHO e s/m, RAYMONNANT ARANTES TUSATTO, já 
qualificados, reservam para si o USUFRUTO VITALÍCIO do imóvel objeto do  R.11 
da matrícula 237. O referido é verdade e dou fé. O Oficial:

AV.14/237. Data: 11/10/2.010. AVERBA-SE para constar que se encontra 
depositado nesta Serventia um Ofício da Receita Federal, com o seguinte teor: 
Receita Federal. Ofício DRF/OSA/SECAT/EQFISE n° 295/2.010. Osasco, 14 de 
setembro de 2010. Senhor Oficial. Encaminho a Relação de Bens e Direitos para 
Arrolamento (Anexo I- Instrução Normativa SRF n° 264/2002), em nome do 
sujeito passivo ROBSON MARRA, CPF n° 077.026.958/38, para que seja 
providenciada a averbação, nos termos do § 5° do art. 64 da Lei 9.532, de 10 
de Dezembro de 1997. Por oportuno, esclareço que a ocorrência de alienação, 
transferência ou oneração de qualquer dos bens ou direitos relacionados, 
deverá ser comunicada a esta unidade da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil no prazo de quarenta e oito horas. O descumprimento dessa obrigação 
implicará a imposição de penalidade prevista no art. 9° de Decreto-lei n° 
2.303, de 21 de Novembro de 1986, observada a conversão a que se refere o 
inciso I do art. 3° da Lei 8.383, de 30 de Dezembro de 1991, e o art. 30 da 
lei 9.249, de 26 de Dezembro de 1995, independentemente de outras cominações 
legais, inclusive em decorrência de dano ao Erário que vier a ser causado 
pela omissão ou inexatidão da comunicação. Atenciosamente, (as). Cristina 
Arakaki. AFRB-Matrícula 708.746 - Chefe SECAT. Delegação de Competência- 
Portaria DRF/OSA n° 141/2.007. O referido é verdade e dou fé. O Oficial: 

AV.15/237. Data: 14/05/2.014. Pela escritura pública de Inventário e Partilha 
de bens, lavrada pelo 3° Tabelionato do Serviço de Notas da cidade de 
Guarulhos-S.P., Comarca de Guarulhos-S.P., em data de 01/09/2011, (livro n° 
924, fls. 021/026), devidamente instruída com a certidão de casamento n° 
12.679, livro B-0041, fls. 284, do Serviço de Registro Civil do 23° 
Subdistrito - Casa Verde, São Paulo, procedo a presente averbação, para 
constar a retificação do regime adotado por LUIZ MARRA e VERA MARA MARRA, é o 
da separação de bens art. 258, § unico, n° III, do CCB e não como constou 
acima no registro R.11 da matrícula. Emol:R$36,76. TFJ: R$8,83. Total: 
R$45,59. O referido é verdade e dou fé. O Oficial: 
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R.16/237. Data: 14/05/2014. Pela escritura pública de Inventário e Partilha 
de bens, lavrada pelo 3° Tabelionato do Serviço de Notas da cidade de 
Guarulhos-S.P., Comarca de Guarulhos-S.P., em data de 01/09/2011, (livro n° 
924, fls. 021/026), dos bens deixados por falecimento do Sr. LUIZ MARRA, que 
era brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade RG n° 
25.066.97-SSP-SP e do CPF n° 469.400.228/72, falecidO no dia 27/09/2.008, 
conforme certidão de óbito n° 06070, livro 0-063, fls. 247, do Serviço de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 28° Subdistrito de Jardim Paulista, 
São Paulo; foi transferido a viúva VERA MARA MARRA, brasileira, viúva, do 
lar, portadora da cédula de identidade RG n° 5.243.177-SSP-SP., e do CPF n° 
215.277.018/83, residente e domiciliada na Rua Cônego Valadão, n° 1567, na 
cidade de Guarulhos-S.P., sua meação na importância de R$24.557,42, 
equivalente a 2/4, na metade ideal com a área de 1,815 hectares, objeto do 
registro R.11 da matrícula, avaliado por R$47.246,01; e aos herdeiros ROBSON 
MARRA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade 
RG n° 17.103.166-0-SSP-SP., e do CPF n°  077.026.958/38, residente e 
domiciliado na Rua Conselheiro Saraiva, 306, apto. 81, São Paulo-Capital; e 
ROGÉRIO MARRA, brasileiro, solteiro, maior, eletricista, portador da cédula 
de identidade RG n° 9.162.028-6-SSP-SP., e do CPF n° 082.210.988/33, 
residente e domiciliado na Avenida Centenário, 643, bairro Birigui, 
Araucária, Paraná-PR, parte ideal na importância de R$12.278,71, equivalente 
a 1/4 a cada um dos herdeiros, na metade ideal com a área de 1,815 hectares, 
objeto do registro R.11 da matrícula, avaliado por R$47.246,01. Figurando 
como advogado e assistente das partes o Dr. Benedito Aparecido Teixeira, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP., n° 76.109 e no CPF n° 
574.117.608/97, com escritório à Rua Felicio Marcondes, 436, sala 16, cidade 
de Guarulhos-S.P. O "de cujus" não deixou testamento, conforme declaração 
expressa na referida escritura, e deixou herdeiros filhos. Tendo sido nomeado 
inventariante a viúva VERA MARA MARRA. Sendo que para efeitos fiscais foi 
atribuido ao imóvel o valor de R$25.000,00. Imóvel cadastrado no INCRA/CCIR 
sob n° 044.915.310-98 e ITR n° 5.817.407-9. Guia  de ITCD - Imposto de 
transmissão causa mortis, devidamente recolhido em data de 01/07/2011.  Emol: 
R$433,17. TFJ: R$162,50. Total: R$595,67. O referido é verdade e dou fé. O 
Oficial:

R.17/237. Data: 28/10/2014. Pela escritura pública de compra e venda, lavrada 
pelo 1° Tabelionato do Serviço de Notas do Distrito de São Mateus, deste 
município e Comarca, em data de 23/10/2014, (livro 3-N, fls. 92), VERA MARA 
MARRA e ROGÉRIO MARRA, já qualificados, venderam a totalidade de suas partes 
ideais com a área de 1,36125 hectares, objeto do R.16 da matrícula, pelo 
valor de R$25.000,00 ( Vinte e cinco mil reais), a SERVIÇOS DE GUINCHO 
CASSALHO LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n° 21.395.108/0001-09, com sede na Rua 
São Sebastião, n° 34, bairro Cubatão, nesta cidade, neste ato devidamente 
representado por seu sócio proprietário MARCIO JOSÉ MENDES, brasileiro, 
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° MG.11.246.709-SSP/ 
MG e do CPF n° 098.548.228/18, residente na Rua Doutor Artur Silva Bernardes, 
241, Centro, nesta cidade, conforme 5ª alteração contratual registrada na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob n° 4460983, em 21/09/2010. 
Imóvel cadastrado no INCRA/CCIR sob n° 950.149.227.641-5 e ITR-RF 
5.817.407-9. Protocolada sob n° 67.524. Emol: R$433,17. TFJ: R$162,50. Total: 
R$595,67. O referido é verdade e dou fé. O Oficial:

AV.18/237. Data: 15/04/2021. Pela escritura pública de renúncia de usufruto 
lavrada pelo 3º Tabelionato do Serviço de Notas da cidade e comarca de São 
Paulo-SP, em data de 05/10/2020, (livro 3545, fls. 361/364), instruída com a 
certidão de casamento, matrícula nº 115048 01 55 1961 2 00081 167 0015297 68, 
expedida em data de 12/03/2021, pelo Serviço de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 19º Subdistrito de Perdizes, na cidade de São Paulo-SP, procedo a 
presente averbação, para ficar constando a RETIFICAÇÃO de nome da Sra.  
RAYMONNANT  ARANTES  TUSATTO, para o correto que é RAYONNANT RODNEY DE 
MENEZES ARANTES TUSATTO, e não como constou no registro R.12 e 13 da 
matrícula. Protocolo nº 76.919, datado de 15/04/2021. Quant.: 1. Cód. Tabela: 
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4134-3. Quant.: 1. Cód. Tabela: 4701-9. Quant.: 1. Cód. Tabela: 8101-8. 
Emol.: R$58,43. Recompe: R$3,50. TFJ.: R$15,39. Total: R$77,32. Selo 
Eletrônico: EGS71473. Código de Segurança: 0832.0749.0297.3527. A Oficiala 
Substituta, Maria Aparecida Machado Cirilo. O referido é verdade e dá fé. O 
Oficial:

AV.19/237. Data: 15/04/2021. Pela escritura pública de renúncia de usufruto 
lavrada pelo 3º Tabelionato do Serviço de Notas de Notas da cidade e comarca 
de São Paulo-SP, em data de 05/10/2020, (livro 3545, fls. 361/364), procedo a 
presente averbação, para ficar constando que a Sra. RAYONNANT RODNEY DE 
MENEZES ARANTES TUSATTO, é portadora da cédula de identidade RG nº 
21.240.977- 3-SSP/SP., e está inscrita no CPF sob nº 128.264.948/56, conforme 
informações contidas na referida escritura supra mencionada. Protocolo nº 
76.920, datado de 15/04/2021. Quant.: 2. Cód. Tabela: 4134-3. Emol.: R$35,48. 
Recompe: R$2,12. TFJ.: R$11,82. Total: R$49,42.  Selo Eletrônico: EGS71473. 
Código de Segurança: 0832.0749.0297.3527. A Oficiala Substituta, Maria 
Aparecida Machado Cirilo. O referido é verdade e dá fé. O Oficial:

AV.20/237. Data: 15/04/2021. Pela escritura pública de renúncia de usufruto 
lavrada pelo 3º Tabelionato do Serviço de Notas de Notas da cidade e comarca 
de São Paulo-SP, em data de 05/10/2020, (livro 3545, fls. 361/364), RAYONNANT 
RODNEY DE MENEZES ARANTES TUSATTO, já qualificada, renunciou ao USUFRUTO 
VITALÍCIO, objeto do registro R.13 da matrícula, pelo valor de R$2.750,00 (  
dois mil setecentos e cinquenta reais), consolidando a plena propriedade em 
favor do proprietário MARCELO ARANTES TUSATTO. Protocolo nº 76.920, datado de 
15/04/2021. Quant.: 1. Cód. Tabela: 4138-4. Emol.: R$21,33. Recompe: R$1,28. 
TFJ.: R$7,05. Total: R$29,66.  Selo Eletrônico: EGS71472. Código de 
Segurança: 0856.1331.0499.2911. A Oficiala Substituta, Maria Aparecida 
Machado Cirilo. O referido é verdade e dá fé. O Oficial:

AV.21/237. Data: 15/04/2021. Pela escritura pública de renúncia de usufruto 
lavrada pelo 3º Tabelionato do Serviço de Notas de Notas da cidade e comarca 
de São Paulo-SP, em data de 05/10/2020, (livro 3545, fls. 361/364), instruída 
com a certidão de óbito nº 52417, livro C-0108, fls. 120-V, expedida em data 
de 19/06/2006, pelo Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais do 7º 
Subdistrito Consolação da comarca e cidade São Paulo-SP, procedo a presente 
averbação, para ficar constando o CANCELAMENTO do USUFRUTO VITALÍCIO, objeto 
registro R.13 da matrícula, em razão do falecimento do Sr. ANGELO OSCAR 
TUSATTO SOBRINHO, ocorrido em 17/06/1999, consolidando a plena propriedade em 
favor do proprietário MARCELO ARANTES TUSATTO. Protocolo nº 76.920, datado de 
15/04/2021. Quant.: 1. Cód. Tabela: 4138-4. Emol.: R$21,33. Recompe: R$1,28. 
TFJ.: R$7,05. Total: R$29,66.  Selo Eletrônico: EGS71472. Código de 
Segurança: 0856.1331.0499.2911. A Oficiala Substituta, Maria Aparecida 
Machado Cirilo. O referido é verdade e dá fé. O Oficial:

R.22/237. Data: 15/04/2021. Pela escritura pública de doação lavrada pelo 3º 
Tabelionato do Serviço de Notas da cidade e comarca de São Paulo-SP, em data 
de 05/10/2020, (livro 3435, fls. 365/368), MARCELO ARANTES TUSATTO, já 
qualificado, doou a totalidade do imóvel com a área de 1,65 hectares, 
contendo uma casa de  morada, coberta com telhas com 07 cômodos, situado no 
bairro da Ribeirada, deste município e comarca, objeto do registro R.12 da 
matrícula, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a 1- FERNANDA 
ARANTES TUSSATO DA ROCHA, brasileira, solteira, estudante, portadora da 
cédula de identidade RG nº 54.382.283-7-SSP/SP e do CPF nº 428.351.458/69; e 
2- LEONARDO ARANTES TUSSATO, brasileiro, solteiro, estudante, portador da 
cédula de identidade RG nº 54.382.284-9-SSP/SP e do CPF nº 428.351.468/30, 
ambos residentes e domiciliados na Alameda dos Aicás, nº 340, apto. 92, 
Indianópolis, São Paulo. Imóvel cadastrado no INCRA sob nº 000.027.661.678-1, 
ITR sob nº 0.652.984-4 e cadastrado no CAR sob nº MG-3110509-6233.Cf70.A075. 
47AF.88FC.9D7F.4D2A.8384, em data de 15/01/2021. Protocolo nº 76.920, datado 
de 15/04/2021. Quant.: 1. Cód. Tabela: 4515-3. Quant.: 1. Cód. Tabela: 
4701-9. Emol.: R$927,26. Recompe: R$55,63. TFJ.: R$372,08. Total: R$1.354,97. 
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Selo Eletrônico: EGS71473. Código de Segurança: 0832.0749.0297.3527. A 
Oficiala Substituta, Maria Aparecida Machado Cirilo. O referido é verdade e 
dá fé. O Oficial:

R.23/237. Data: 09/09/2021. Pelo mandado datado de 21/07/2021, e Auto de 
Penhora datado de 24/08/2021, extraídos dos autos de Ação de Título 
Extrajudicial, processo n° CartPrecCiv 0010627-91.2021.5.03.0075, proposta 
por EZEQUIEL JOSE DA SILVA contra ROBSON MARRA, determinou o MM. da 1ª Vara 
do Trabalho de Pouso Alegre-MG, a PENHORA do imóvel com a área de 2,26375 
hectares, situada no bairro da Ribeirada, deste municipio e comarca, objeto 
dos registros R.11 e 16 da matrícula, para garantia da dívida no valor de 
R$44.372,70 ( quarenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais setenta 
centavos), em desfavor do Réu Robson Marra, nos autos do processo 
0000471.60.2013.5.02.0331 da 1ª Vara do Trabalho de Itapeceric da Serra-S.P. 
Protocolo n° 77.561, datado de 09/09/2021. Quant.: 1. Cód. Tabela: 4527-8. 
Quant.: 1. Cód. Tabela: 4701-9. Quant.: 6. Cód. Tabela: 8101-8. Emol.: 
R$122,30. Recompe: R$7,32. TFJ.: R$36,46. Total: R$166,08.  Selo Eletrônico: 
ETE86464. Código de Segurança: 6694.2962.3506.3708. O referido é verdade e 
dou fé. O Oficial: 

R.24/237. Data: 14/01/2022. Pelo mandado datado de 07/12/2021, extraído dos 
autos do processo judicial eletrônico n° ATOrd 0000641-97.2011.5.02.0332, 
figurando como reclamante o Sr. VADEMIR BRITO DE SOUZA e como reclamados 
ROBSON MARRA e outros, determinou o M.M. Juiz do Trabalho Substituto Dr. 
Richard Wilson Jamberg, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a 
PENHORA sobre o imóvel com a área de 2,26375 hectares, situado no bairro da 
Ribeirada, deste município e comarca, objeto dos registros R.11 e R.16 da 
matrícula, de propriedade do Sr. ROBSON MARRA, para garantir a dívida de 
R$11.264.862,52 (onze milhões duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Protocolo n° 78.154, 
datado de 14/01/2022. Selo Eletrônico: FHB23037. Código de Segurança: 
4310.3896.2798.3676. A Escrevente, Vitoria Caroline Osti. O referido é 
verdade e dá fé. O Oficial:

R.25/237. Data: 01/04/2022. Pela Despacho/Ofício datado de 08/03/2022, 
extraído dos autos do processo judicial eletrônico nº CartPrecCiv 
0010118-61.2022.5.03. 0129, figurando como autor o Sr. VALDEMIR BRITO DE 
SOUZA e como réu  GLOBALTRON BRASIL LTDA e outros (3), determinou a M.M. 
Juiza Titular da 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre-MG, Dra. Eliane 
Magalhães de Oliveira, do Trbunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a 
PENHORA  sobre o imóvel com a área de 2,26375 hectares, situado no bairro da 
Ribeirada, deste município e comarca, objeto dos registros R.11 e 16 da 
matrícula, de propriedade do Sr. ROBSON MARRA, para garantir a dívida de 
R$11.000.000,00 (onze milhões reais). Protocolo nº 78.426, datado de 
31/03/2022. Quant.: 1. Cód. Tabela: 4527-8. Quant.: 1. Cód. Tabela: 4701-9. 
Emol.: R$100,25. Recompe: R$6,02. TFJ.: R$28,28. Total: R$134,55. Selo 
Eletrônico: FHB26672. Código de Segurança: 6643.9031.2248.9931. A Escrevente, 
Nathassia Borges de Souza. O referido é verdade e dá fé. O Oficial: 

                    O referido é verdade e dou fé.
                    Camanducaia, 08 de abril de 2022.

                  _______________________________________.
                       
         Assinado eletronicamente por: JOSE FERNANDO CIRILO
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