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                                   CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que verifiquei constar do 
Livro 2 de Registro Geral, na matrícula nº 18.832 referente ao imóvel constituido pelo(a):     Uma gleba de terras com a área 
de 07,47,87 ha (sete hectares, quarenta e sete ares e oitenta e sete centiares) sendo: 01,00,00 ha de cultura e 06,47,87 ha de campos, 
situada na Fazenda FIGUEIREDA / RIACHO, lugar JUVÊNCIO MACHADO, neste município de Coromandel-MG, destacada de área 
maior e compreendida pelo seguintes limites e confrontações: "A linha perimétrica tem início no Marco de Concreto 1, na divisa da 
confrontação de Marta Pimentel e Herdeiros de Paulo Machado, Datum-SAD 69, MC-45° W, definido pelas coordenadas geográficas, 
Latitude 18º20'44.49438'' e Longitude 47º11'45.69024'' e coordenadas UTM Este (X) 267.933,5165 e Norte (Y) 7.970.160,3795, com 
azimutes referenciados ao norte Quadrícula. Deste Marco segue por córrego, com azimute de 99°03'47" e distância de 32,672 metros, 
até o vértice 2 de coordenada X=267.965,7810, Y=7.970.155,2330; deste segue por córrego, com azimute de 102°09'25" e distância de 
29,323 metros, até o vértice 3 de coordenada X=267.994,4460, Y=7.970.149,0580; deste segue por córrego, com azimute de 130°44'36" 
e distância de 65,583 metros, até o vértice 4 de coordenada X=268.044,1340, Y=7.970.106,2540; deste segue por córrego, com azimute 
de 98°31'04" e distância de 69,006 metros, até o vértice 5 de coordenada X=268.112,3790, Y=7.970.096,0330; deste segue por córrego, 
com azimute de 136°50'39" e distância de 54,099 metros, até o vértice 6 de coordenada X=268.149,3820, Y=7.970.056,5680; deste 
segue por córrego, com azimute de 123°06'28" e distância de 37,055 metros, até o vértice 7 de coordenada X=268.180,4210, 
Y=7.970.036,3280; deste segue por córrego, com azimute de 146°11'02" e distância de 47,922 metros, até o vértice 8 de coordenada 
X=268.207,0910, Y=7.969.996,5130; deste segue por córrego, com azimute de 129°56'21" e distância de 36,592 metros, até o vértice 9 
de coordenada X=268.235,1470, Y=7.969.973,0220; deste segue por córrego, com azimute de 122°10'37" e distância de 40,762 metros, 
até o vértice 10 de coordenada X=268.269,6480, Y=7.969.951,3150, confrontando neste trecho com Herdeiros de Paulo Machado; deste 
segue por linha divisória, com azimute de 249°31'48" e distância de 422,139 metros, até o vértice 58 de coordenada X=267.874,1653, 
Y=7.969.803,6860, confrontando neste trecho com Cerâmica Azteca Ltda; deste segue por cerca de arame, com azimute de 8°26'36" e 
distância de 32,590 metros, até o vértice 59 de coordenada X=267.878,9505, Y=7.969.835,9226; deste segue por cerca de arame, com 
azimute de 8°37'20" e distância de 22,112 metros, até o vértice 60 de coordenada X=267.882,2655, Y=7.969.857,7846; deste segue por 
cerca de arame, com azimute de 5°24'12" e distância de 43,859 metros, até o vértice 61 de coordenada X=267.886,3955, 
Y=7.969.901,4486; deste segue por cerca de arame, com azimute de 0°09'14" e distância de 20,091 metros, até o vértice 62 de 
coordenada X=267.886,4495, Y=7.969.921,5396; deste segue por cerca de arame, com azimute de 0°28'45" e distância de 18,530 
metros, até o vértice 63 de coordenada X=267.886,6045, Y=7.969.940,0686; deste segue por cerca de arame, com azimute de 6°05'47" 
e distância de 39,096 metros, até o vértice 64 de coordenada X=267.890,7565, Y=7.969.978,9436; deste segue por cerca de arame, com 
azimute de 9°16'37" e distância de 39,186 metros, até o vértice 65 de coordenada X=267.897,0735, Y=7.970.017,6166; deste segue por 
cerca de arame, com azimute de 12°30'51" e distância de 79,628 metros, até o vértice 66 de coordenada X=267.914,3275, 
Y=7.970.095,3526; deste segue por cerca de arame com azimute de 16°26'28", e distância de 67,799 metros, até o Marco de Concreto 
1, onde teve início Este (X) 267.933,5165 e Norte (Y) 7.970.160,3795; confrontando neste trecho com Marta Pimentel". RESERVA 
FLORESTAL: Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta com a área de 63,55,00 ha, dentro de área maior a ser relocada, 
conforme matrícula nº 12.403 deste Ofício. Havido de compra.
PROPRIETÁRIO: MARCIO PENA MARTINS, comerciante, CPF 558.880.036-20 e s/m DELAINE MARIA DE SOUSA, comerciante, CPF 

039.585.026-60, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, residentes e domiciliados em Uberlândia-MG.

TÍTULO AQUISITIVO: R-1 e AV-6 da matrícula nº 12.403 deste Ofício. Dou fé. Coromandel, 05 de março de 2010. O Oficial

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R - 1 - 18.832 - Protocolo 49.629 - 05.03.2010

COMPRA E VENDA - Área TOTAL do imóvel. TRANSMITENTE(S): MARCIO PENA MARTINS, comerciante, CPF 558.880.036-20 e s/m 

DELAINE MARIA DE SOUSA, comerciante, CPF 039.585.026-60, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, 

residentes e domiciliados em Uberlândia-MG. ADQUIRENTE(S): CERÂMICA CRUZADO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº  

22.176.390/0001-98 com sede em Monte Carmelo-MG, no ato representada por Artur Rosa Pena Junior, brasileiro, divorciado, 

empresário, CPF 264.979.726-68, residente em Monte Carmelo-MG.  FORMA DO TÍTULO: Compra e Venda - lavrado no 1º Ofício de 

Notas desta Cidade, no Lº nº 100, fls. 34/36 em 24 de fevereiro de 2010. VALOR DA VENDA: R$ 6.221,59 (seis mil, duzentos e vinte e 

um reais e cinquenta e nove centavos). O Tabelião certificou que foram apresentadas e arquivadas as certidões de que trata a Lei 

Federal nº 7.433 de 18.12.85, regulamentada pelo Decreto 93.240 de 09.09.86, certidão negativas de multas ambientais, bem como, 

CCIR do INCRA 2006/2009 nº 415.030.018.767-2 e código da Receita Federal nº 6.526.200-0, quite com ITR até o presente exercício. 

Isento da CND do INSS, de acordo com o Decreto-Lei nº 1.958 de 09.09.82. Dou fé. Coromandel, 05 de março de 2010. O Oficial

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AV - 2 - 18.832 - Protocolo 52.782 - 23.12.2010

RESERVA FLORESTAL - Atendendo a solicitação feita pela proprietária do imóvel ora matriculado, CERÂMICA CRUZADO LTDA, no 

ato representada por Artur Rosa Pena Júnior, por ele foi dito em Requerimento, que delimitou junto ao IEF-MG  uma gleba de terras para 

reserva legal, ficando reservada a área total de 01,49,57 ha, como RELOCAÇÃO DA RESERVA já averbada, passando a nova reserva 

ser efetivada e distribuída(s) em 01 gleba(s) adiante discriminada(s), não inferior a 20% do total da propriedade, compreendida nos 

limites constantes do termo de responsabilidade de preservação de florestas, reservada e gravada como de utilização limitada, não 

podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante autorização do IEF-MG, visto o que dispõe o art. 53, ítem 4 da 

Instrução Normativa nº 001 de 11.04.80, em atendimento ao que determina a Lei 4.771/65 (Código Florestal), em seus art. 16 e 44 e Art. 

Página: 1 - Assinado digitalmente por ARI ALVARES PIRES NETO:50104675691



9º da Lei Florestal nº 14.309 de 19/06/2002. CARACTERÍSTICAS DAS GLEBAS: A linha perimétrica tem início no Marco de Concreto 1, 

na divisa da confrontação de CERÂMICA CRUZADO LTDA e CERÂMICA BRASIL LTDA, Datum-SAD 69, MC-45º W, definido pelas 

coordenadas geográficas, Latitude -18º20'51.88915” e Longitude -47º11'35.68742” e coordenadas UTM Este (X) 268.230,0000 e Norte 

(Y) 7.969.936,5210 com azimutes referenciados ao norte Quadrícula; deste segue por linha classificatória, com azimute de 249º31'38” e 

distância de 118,689 metros, até o vértice 2 de coordenada X=268.118,8074, Y=7.969.895,0080, confrontando neste trecho com 

CERÂMICA BRASIL LTDA; deste segue por linha classificatória, com azimute de 333º13'54” e distância de 199,510 metros, até o vértice 

3 de coordenada X=268.028,9507, Y=7.970.073,1376; deste segue por linha classificatória, com azimute de 98º31'04” e distância de 

66,954 metros, até o vértice 4 de coordenada X=268.095,1660, Y=7.970.063,2206; deste segue por linha classificatória, com azimute de 

139º39'59” e distância de 40,300 metros, até o vértice 5 de coordenada X=268.121,2500, Y=7.970.032,5000; deste segue por linha 

classificatória, com azimute de 122º21'35” e distância de 40,332 metros, até o vértice 6 de coordenada X=268.155,3185, 

Y=7.970.010,9132; deste segue por linha classificatória, com azimute de 146º38'21” e distância de 43,746 metros, até o vértice 7, de 

coordenada X=268.179,3750, Y=7.969.974,3750; deste segue até o Marco de Concreto 1, onde teve início, com azimute de 126º47'12”, e 

distância de 63,212 metros, confrontando neste trecho com CERÂMICA CRUZADO LTDA. Ficam arquivadas neste Ofício, uma via do 

termo de responsabilidade de preservação de florestas, uma cópia da planta e do memorial descritivo da área reservada. Emol: R$ 

12,52. Dou fé. Coromandel, 23 de dezembro de 2010. O Oficial

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R - 3 -18.832 - Protocolo 81.639 - 22.03.2018 - PENHORA - Nos termos do Mandado Judicial assinado pelo Juiz do Trabalho de 

Patrocínio, Sérgio Alexandre Resende Nunes, expedido nos autos do Processo nº 0010547-54.2017.5.03.0080 da Ação de Execução que 

JÂNIO MARTINS DE SOUSA move em face de MC INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA - EPP E OUTROS, procedo ao Registro da 

PENHORA do imóvel ora matriculado, avaliado em R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais) para assegurar o pagamento 

devido ao exequente anteriormente mencionado. Emol.: Isento. O referido é verdade e dou fé. Coromandel, 22 de março de 2018. O 

Oficial

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 O referido é verdade e dou fé. Coromandel, 31 de maio de 2022.

Assinada digitalmente por ARI ALVARES PIRES NETO - CPF nº 501.046.756-91

CERTIDÃO ELETRÔNICA

A presente certidão foi emitida e assinada digitalmente nos termos da MP 2.200/01 e Lei nº 11/977/09, Sua emissão e conferência 

podem ser confirmadas pelo site https://www.crimg.com.br, em consulta do código de validação, impresso no rodapé desta. - prazo de 

validade 30 dias. 

Selo Eletrônico:FPC58810 
Cód.: de Segurança 4584.8786.4554.1147 
Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

 

Página: 2 - Assinado digitalmente por ARI ALVARES PIRES NETO:50104675691Assinado digitalmente por ARI ALVARES PIRES NETO:50104675691

Data: 31/05/2022 15:55:54-03:00


		2022-05-31T15:55:54-0300




