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i"' 'li v!! "L-\~~''':j -::;: '~j)P·;:;". ;"-~(r 'REGISTRO:06IMÓVEIS :.; .', tj ,',' :, :j,' ,', l,',i, ;., 
,;I.MATRíCUlA!v: 345 Jc;k.xXxx~ x.J(J(.xJO(.J(:'íi.J(JLXJ(.J(j(:x!1Dãta~' ·19,de, 'Maio' ·de··1 ~993 ',X:jLkx~x.J( 
,:'IDENTlfICAÇÃ0, N0MINAL: S!rii]ÍltóÍ!.ElIJ~tJral~' Lote)I1°_t09:'lfâienêta tCoriarí i;Gleba; Ituna:':com 
' .. , uma! área ae 4(356:hilOOàOOcã:~ lo'éi,t/izado !neste Miiiiiêiftiorx .J(;X;x XJ<X(j(J.J(.J(.J(:j(",.J(.J(j( x.x·.J(;x;X.J( 
<), .N0ME\'DOMICíLlOI'E' NAGIONAU8A0E 00 PROPRIETARIO: '- GIUSON' IXAVIER:;':X.iÓó<!X,i<;x:x .. 
;"Número do Registro,Anlerior:léNão há, .J(.J(.J(.J(.J(.xJ(.J(x,x.J(3(.í!:iuc)(.x'ix.x:X!JCx.J(.x!X)xJ<)('.J(;x'x",!>C;x .. 
',;:Matrículã de Uin~Tllulõ Dêfinitivo '''como''.' sé' ségúe,·lristiluto;olde·.c'Terrás do"'Pará ~t:jTERPA. 

~ Departamento: ;,Técnico.'I Divisão' Cartográfica. Gleba .ltuna~'lmóvel::~Eazendif' Coriarí}, tole' no 
"l(09?~'içÁrea '<de ,4:356haOOáOOca:J\~Perímetro:' .26.400,00' !:metros;, Municípiô'if déSénador· \José 
e. I', Pomriof Estàdi)i'dOl Pará )~Meinorial descrilivo.'descrição "dciJperímetro:;(PartindO"se' do' pontó)M
:.,:.10 (; 'de,) coordenadas geográficas:, 52'l~ 0'4 Gr40Wgr ,e' 03°42'44:'27JSi.iI!YOiieôtândo' :inicialmente 
5·' por Cum:"íiziriujte~ (rumo) ',verdadeiro' 'de '9OOO0~00"'leste; dáí;.',seguê-se;l'p'Ôr' "llmajqinnà~ reta e 

.seca',com :' uma); distância fdé~ 6:600,00 'melros;' até I 11 en'contra r-'sê: '0 'poríio"M!11;" de 
coordenadas geográficas de 180"'00"OOWgr e 03°42'44"27 Sul, deste quebrandO-se com um 
azimute (rumo) verdadeiro de 180000'00" Sul, daí, segue-se através de uma linha reta e 
seca, com uma distância de 6:600;00 'melros; atéll chegailse ao ponto M-22 de- c.ôOr~.enadas 
geográficas 52"07J20~00 Wgr,jé~03?46'4 7}~27 Sul;> aeste;',:ifuebràndo"se·.com um azimute '(rumo) 
verdadeiro de 270000'00" Oeste, daí, segue-se por uma linha reta e seca, c~rri uma distaru:ia 
de 6.600,00 metros, até encontrar-se o ponto M-21 de coordenadas geográficas' 52~1 0'40:27 
e 03°46'47'27 Sul, deste,_. qu_ebram!9:sLc9.1!! ...!!m _azim).lI.e..(r)J!llo) verdadeiro il,e 00000'00". ao 
Norte de Greenwich, daí, següé!se atravé's:de"'uma'., lirihâ,-"reta e seca, com jril-a distancia de 
6.600,00 métros, até chegar-se ao porito"M-l O, "(ponto inicial). F echandO-se assim' O'polígono 
desta IÍrea. Confrontacões: NORTE: 6.600,00 melros com o lole n° 04. SUl: 6.600,00 metros 
com \olole nO 15. LÊSTE: 6.600,00 metros com o lote na 10. OESTE: 6.600,00 metros com 
o lote n° 08: . Proprietár!o: GILSON XAVIER, brasileiro, solteiro, maior, capaz, comerciante, 
residente e domiciliado na cidade de Allamira - Pará, silo à Avenida Alacid Nunes nO 3.800, 
portador da cédula ·de identidade RG n° 0657244 - SSPIPA e detentor do CPF/MF nO 
141.241.732-53. REGISTRO ANTERIOR: Não há. O referido. é verdade e dou fé. Senador 
J~sé Porfírio '(Pa), 19 dê maio de 1.993. O Oficial do Registro. (a) Ismar José da Siiva e 
Sousa X.X.J(.J(.J(.J(.J(.J(.X .J(.J(.J(.J( .J(.J(.J(.J( .J(.J(.X.X .X.J(.X.X.J(.J(.J(.X.X.J(.J(.X.J(.J(.J(.X.J(.J(.J(.X.J(.J(.X.X.X.J(.J(.X.J(.J(.X.X. 
R-l-M.345;-Nos"termos da Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 12 de maio de 
1.992, lavrada às fls 19/21-v do livro nO 106 sob o n" 6.179/96, no Cartório do 1° Ofício 
de Notas da Comarca de AHamira - Pará, o imóvel constante .da presente matricula foi 



rAloTt;.m ....... nri . .'.UINICO OFíCIO 
Portírio 

adquirido GilSON XAVIER, acima já por compra feita ao senhor FRANCISCO 
GERAlDO DE OLIVEIRA, brasileiro, , comerciante, residenle e ,domiciliado na 
cidade de Belém, capital deste Estado ,à Travessa 1I0roro sln, portador da cédula 
de identidade RG n0174.526-SSPIPA e .de~entor, do. ÇPFJttlt>'r~ 166.616.992-72, pelo preço 
certo e ajustado de Cr$ 10.000.MO,00(dezmilhões' ~ecruzeiros). Condições: às da Escritura. 
Certidão: Certifico e dou fé que o . Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - I.T.B.!, foi 
recolhido junto. a Prefeitura ,Municipal' de Senador. José Pgrt;írio. - Pará" através do 
, • r _ .~!, ,'. '"": . _ _... \. . ._ 

· dOCU!fl,~,I}~~ de. averbaçao MUnlclpal- DAM, talao nO 0001, no valor"d~",Cr$,,871.200,00 em 19 
de. maio de 1.993. O referido é verdade e dou fé. Sena~or JOS~7~oifírio:(pa);,19. de Março 
de 1993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva 'e' Souza x.xx.xxx.x.x.iiJi'.iex:Xxxxx 
AV-2-M-345; Procede-se a esta averbaç~opara constar qu~ o imóvel da presente matrícula, 
possui os seguintes lançamentos: adquirido iniciâlinênte' por "AlUISIO CARVAlHO DA SilVA, 
através \ do Titulo de posse expedida pela Intenilêritia Municipal da 'Vila de1iSõUzel, por seu 
intendente José Porfírio de Miranda. datado de 04.02.1.904, regislrado às folhas 44 do livro 
competente 11, o qual por sua vez alienou àç'.JOSÉ BRAUlIO DOS ANJOS, através da 
escritura pública de compra e venda ,datada;de'~21ê07.1.935, lavrada às fls 37 do livro nOI, 
do,Cartório .. Souzel, digo, ,Samuel :Almeida do1°"OOdo.'da cidade de Igarapé Miri-Pará0-0'qual 

,por-seu turno alienou à "FRANCISCO SERALVO"DE ,OliVEIRA, exWi/di'h escritura I pública ,de 
compra.e venda,- datada .de 24/.1011987; lavrada"ás ·fls,. 26::v.'·do(.hlivro~.:.n~- 38 ·doi. Cartório 

.Samuel Almeida, do.1o. Ofício da cidade' de:' Igarapé Miri-:Pará;'o,qual pO~.'sua vez f alienou ao 
atual proprietário: GilSON· XAVIER, conforme o' R'1-M;· da, presenteumatricul!I!.O (referido é 
verdade ;edou fé. Senador, José Porfírio(P,a),. 19._ de .,maio de !~.993. O Oficial do Registro (a) 
Ismar José da Silva e Sousa xXX.x,xxX.Xx:X.X .X.XX:XXXXX x.Í<x-xx.xxxxjCx.)cxxx.xxxx.xx 

· AV-3--Mo345; Certifico que cumprindo'. determinação.: aa EXcelentíssima' "Sra. Desembargaâora 
Osmarina . Onadir Sampaio ,Nery, Corregedora .de,Justiça:', das.' Comarca!;"' do'lnterior,1 através: de 
Provimento nO 008/2006-CJCI de"17 de maio de '2006;' para,i'constar -averba:- se o bloqueio 
da· ,presente. matrícula.· O referido é verdade e,dou·fé. :Senador ,José) Porfírio(Pa),,' 02,,' de 

· Junhorde 2006. O Oficial do Registro (a)lsmar José da' Silva e Sousa x-x-x.x.x-x-x-x-x-x-x-x-x 

. , , 
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,~, ' .,,", .. 

O" referido é verdade e' dou fé .• ' . ,~, " 
Senador' José Porfírio(Pa), 01 'de , Dezembro' dé,:2008" " 
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F,'UJ"'Eé' Sh <o'./E!!" -.~C"-·!:\.')j,}iLPi\REGISTR0~DE\IMÓVBS!i5 ,<;> c'l<. !l '" 

al' MA fRíêUtA'''346:'x.li.h'.k.x'x'.x.xx.x.>i::X.idc '>i!Dáta' L19 Cle'·'maio de'1.993 .x.Jcx.x :X.lÓ(X'.x'.x.x..x.x. 
"f"iÓENnFj'tA'~Ã'b NOMiNA~:inl'ní'óve!!f~ural Gie~à:llür'la r'i':oíEi 59 dênõm,fiãiiô Faz'endá'Coiiarí,com 
" FJIii 'â°ãre 1P de 1ilf3s6h'8Õoí'ióôcal) siiú'állil"n est'EÍ 'in lihit fpi o';]i .xi<~k.>i~i,j( .x':.'i.f3<:i<.Jti.ii eX.x x .xxx :X . .x.x 
"'iJNÕME~!t5ÔMfcíf:io 'E' NACI0NÀlIéAPE.'DO~PROPRIETÁRlb:MANbBRÊ' - MADEIRAS "NOBRE 
:' uno Ct.oRTE 'iI2TDA' x'.i('i.x1J('X .x~.ii;X.x 3ó< :X:x'.x~.x 'x.xZX>'x.x'.l<.x'ii1i(J(:.í<.x'x .x.i<.íCx::X JÓCX,j( .x;x:x:X.x.x.x 
~, .,: Núm'ero'Ho Registro'.Aóiê'rlõ'r.,--Nã~ -íiíf ';;; Ix .xl x5< Jt:íi :Bi .x.X)(lQ.k'.k"-i jJ(.x xxx.Í<.x:x.x:X .x:x:x'X.x:x.x 
:'.1 Màtríi:üiã' dé' umu':imóvelufrural' côlilô'" se 'segúé" Instiiúlõ'f, dêkTérrasTl docrparáfdTERPA. 
s":'ilepârtam<ê'ntolJ T·éénTtõ'!::biVIs'ãolfêâi!ógráÍiéâ. (Gleba('lltlria.T imóVélcFâzêiiila eoriái-í'lote',i1° 59. 
'1. Áreà': 4 .'356haIiÓ'aOOca. '. 'p'erímétro: IJ 26 .40I:f;00 <. mtíi!' Múni cípiô··Vde'J Senador: 5:José \, Porfírio ::.' 'Pará. 
';'Memó'rfiiF'~Deshntlv(). 90éscrlção do"'períme.\ro: pârtlndo-'s'e 'Clc)WpórÍto M-74,"'de Ocóorderiiidas 
,. 'geográficnas:"_52">OiJiÓO"ó()~Wgr'!'~~ 1<04"Ó0''J4"36ISüli.~· ·órientaHdo i iniciãiiilént~P "por·. f lim~:'iiziiiíute 
i!o(ruíh'iWlv'ê'raadeifô~ de:f1 90000:00":eeste, dãí; Ssegüe:se ';Jõf"iJriià' linhâ fétlihe:' secà' tom" úma 
elJ diStânCia .iaeS!6!6ÓO,0·0~metrôs: 'alê elÍêôntrài:sé'ó"ponlo~M-75~~fdé'ifêôor'denádas! fgeõgfáfÍcas: 
: 5-tD56'4Ó~0"Wgr\fê" 04"00'44"36 i5\ji~ de'sle'qiíébrandOc·se ~coml~ülii)-àZíffiütê:(rumo) 'verdádeiro de 
':~ 1S00iJÕYJO" 'Súl:;~~aí;of'segÚê-sEi !J'tltravés'1'dti ·'úma linha" rélar:ê 's~c8'péom ; "úmif 'distãnéia I de 
.. ' )(6:600:00 meirós, s;;allf éhégâisé b '8'0'" pónto! ~85: I~ de "Uordeníillas '.geO'gráficas: 51"56'40"00 

Wgr e 04°04'47"73 Sul, des!e" quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 
207"00'00" Oesle, daí, segue-se' por 'Uni'illinhâ 'rela'· e"'s'eca com uma dislância de 6.600,00 
metros. Até enc6fit7ar-siji ó"1"pôntO"JM:85, I (de·' 'êoordenadas:..lgeográfiéas 5i"OO'0~"Oº. Wgr e 
04"04'47"73 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de OQ"OO'OO" àcr~orte 
de Greenwich, daí, segue-se-até-chegar-se-ao-ponto,M-74,_(ponto inicial). Fechando-se 'assim 

"'~ ...... • ~r. --. '" ·N··-- !<.~ -. __ : .... ,1 .~ .. ~._. " '", 

o polígono desta área, CONfRONTAÇOES:' Nor:!e . .:-6·.600;00 mts, com lole nO 49. Sul: 6.60Q,00 
com o lote n° 68. Leste: 6.600,00 mts:"com';"'oJ1IôfiF 'n° 60. Oeste: 6.600,00 mtll, coin o lote. n° 
58. Proprielario: 'com o Rio Bacajá (divisa nalural). Oeste: 7.000,00 mls, com eis loles n°.s 19-A 
e 23-A, devidamente "cadastrada no INCRA, cujo cadastro - CO, fica fazendo'parte integrante 
deste. PROPRIET~RIA: MANOBRE - MADEIRAS NOBRE DO NORTE L mA, pessoa jurídica 
~e direito privado interno, com sede na cidade Nova Marabá, no km. 02 da Rodovia 
,Transamazônica, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
.cGCfMF no '15.251.622/0001- e Inscrita Estadual nO 15.126.453/8. Numero do Registro 
Anterior: Não há. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 19 de maio de ,. . 

1:993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
R-1~M-346; nos termos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 11 de maio de 
1.993>"lavrada às tis 21/23-'" do IMo n° 107, no Cartório 11010 Ofício de Nolas da 
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da presente matricula foi' 'adquirido por 

~::~~~:~~~~~~:~~jr:~~~~~~a~ci~m~a~~já~~q~Ua;li:ficado, nesle alo representada por seu diretor, o brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado na: cidade' Nova'" no km, 12 da Rodovia 
Transamazônica, portador da cédula ,de;Adenlidade ~G, n,o 300,897 - SSP/SP e do CPFIMF 
n,o 421.144207-44, Por compra feita à -FRANCtSCO cSERAlVO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
soHeiro;' maior, capaz, comerciante, residente e domiciliado,.em Belém, capilakdo Estado do 
Para, :à ,Travessa Itororó sln, portador da cédula de idé'ntidade ,RG, 'no ~.1~,526 ~ SSP/PA e 
detentor do CPF/MF n° 166,616,992-72, pelo preço certo e ajuJtadci"de R$1,0.00(],.,OQO,90 (dez 
milhões de cruzeiros). Condições: às da Escritura. O referido é \ierdadé 'e dou fé. Senador José 
Potfírio-Pará.19 de maio de 1.993. O Oficial do Registro,(a) Ismar José da Silva e Sousa J(.XJ(J( 
AV-2-M-346; Procede-se a esta averbaç~o __ para constar [que o imóvel da presente mat~ícula, 
possui os seguintes lançamentos: havido inicialmente por AlBERTO ~MACHADO, DO ESPIRITO 
SANTO, através do Tdulo de posse, fornecido pela Intendência Municipal da Vila de Souzel, 
por seu intendente José Pottirio de MirandÍl,' :;d!lIÍ1da de 17.08.1,903, registrado às fls 25 do 
livro I, que por sua vez alienou' à CARLOS,'VERISSIMO SAlGADO, através da escritura 
pública,. de compra e venda, datada, de, 11.2;07--1,938, ,Iilvr~da às ~s 2~! doc;!iI(r,o !:'l"'), __ do 
Cartório .Samuel Almeida do 1° Ofício ,da :c!daçle de)garap.é[.r,..liri;~,ará",.~ ,qu!:l!p,P,<1r:i ~~u-'lJrno 
alienou à FRANCISCO SERAlVO DE OLIVEIRA, a:ravés. da ,escritura pública de"compra e 

, . ~ _: " -, _.- r:.' j ,. r-,"';, '_' •• -I~J -;'~~:-. ',," 

. ,venda 'datada de 23,10,1.987, lav~~da' as_':flsI2~YO~do :,livro,'no ,38 dqGar:tQ!10é r,Samuel 
!\Imeida do ,1 0 Ofício da cidade de !garapé. Miri-Pará" que, p()r, sua vfl!- rali~n()u -. ao, atual 
proprietário a firma: MANOBRE - MADEIRAS., NOBRE DO NORTE 'lIDA;-;,devidamente 

- _ _... _ _ '. ..... .• ," I;:. •• ·' ~J' r 

qual,mcado no R-1 desta matricula, Certidao: . certifico e .dou Je ,que, o, Imposto de 
Trans.missão ~e Bens Imóveis -I.T.B.I,foi :p~go i!ln!oji.·f,'r~fe\íú~a, Munidpa( d!;~~~.~â.d()~"José 
Porfíno o. Para,. pelo Documento de. Arrecadaç;'lo, Municip\l\:ÇlAr.n. n~ .. n?'';iX\lI~r), ~,e ,:,Cr~ 
87.1.200,00, em; ,19 de maio de 1.993.. ,o. referido}~ ver~ade .';e douJ~;_,Se~!ld~r".J~se 
p'orfírio(Pa)"19 de maio de 1.993. O Qficial do Registro (a) .Ismar. Jos~ ,d,a?,ilva, e,Sll!l!l,~iJ(~J(J( 
AV-3,-M-3~6; Certifico que cumprindo detell]1}naçiio d!l., Exce,I!!lltís~iínl! Sra._, ;I;)03\,emb!lrgiipora 

- ,Osmarina Onadir-Sampaio Nery, Corregedora ,de Justiça das Co~arcas ,cdo:lnte~llr, ,}\I!favé~, de 
"Pr()vimento na 008/2006-CJCI de 17 de, maio de, 2006, para "constar ",averb,a'",; se o 

bloqueio da .presente matrícula, O referido _é verdade., e dou f~. Senado~,José. Pórfíri~(Pa), 02 
de Junho de 2006, O Oficial do Registro (a) Ismar" José da Silva e, Sousa ,XJ(J(J(J(J(J(J(J(J(J( 

- . - ',' '.,' '. 
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. ~.çP!!1;( HI)')Lªr~~.A~;.4,}?~~~qp~.9.oH,)~<;~IJt~.~ÇI:; n§s~~".MU~!Çlel,p., :x·~~9:x.x<X·x;J!.;!?; . .7}\:,x.x 

qlrNq,rvtJ,=, PPIV!!Ç,lJ,I.Q) E~-i~qg~~"~~Q.E DQ\P.R9~RI~!~R,O:je~I!-~g~: ~\(I~R!. ·,p.x. 
h~j.l)t~m~':9:5t~:..Re.~I~t~~AW~~r.9:';f~a80n~.,·15~x,~,x'~"~i~.X,.M·~':,~N~-K;~·x,,\<,x·,~,!<~,~ .. ri·x,l,{.,x,'~j~;~'~' 
t;19N1a!n,ç,w~;~e .l!ffi! ,11ll,0v~l n~!a!,b~9mo!J~na~xo'j S~i,:S.~g~~· !r:!.~t.~H1~o1e;jl~[~s,i:g?c, A~~ra -
,)/) Il~~g;~~ D~!?êrall)~,IJW, 161;~,cn\Çp, q"{lsao, ~: S~rtog.~a~~~i -I G!.1pa ! 8IWn,~.ltJ,mqX.7!i&::~i!,~.~pda 
Co i Ç,ona.n;i.s~o,~e n; l.!l~, CAr~ilh ~!l:J4 .3?6h~90a.9Qça \,. P~qmE;ltJi<?,;?lL~ .. !W9 ;,QP,.1;p}~tros'hl~,~.~,IC,P(O 
O,;;.dJt:f,~,~l1apor B J.oS~"ill?or1!no'~I!~st~.~2 .d.oJ P~~qCJ_;M.~mq[la'!'.l1 d~~Cr)!!y?)i"ld~.s~qç,~.9.,-, do 
r>!A~~8m~~9.;.,. ~al}ln<~<>;:s'~'J d(bPQn.~I?I::,~11! ':: ~!l"l c9Rrq~n~J1as .. Jg,~9J1~~~fjlSJJ2[)9 ~~Q:,i~,l!Vgr 
o f eJil 2~!l4.9~?I, !1341;: 9Q,~ntf~l}d8o (B,clalr:n~nt.e p'or.,;J~T E~,Zlmut~;,. (r~rnoh::V;~~~;tç~(r~i) de 
OilW~9.1º,g:QO" I§~l,: ~~(," ~~~~t-s~inIJR~!:; ~!!l~l!i,hnh~: ,J,e.t~l\h§.e~a~,: cgrfl ., ~!!t~J ~~t~~5!~': de 
,) fi.&Q.9,{)Q, m~!~osj'J ,~té ,'Jnco.n!r.ª~<se ~o pon~o, :1Yl-}4",;q~:'.rsp.9~l-'!en~~~~".íg~O!;l~~fí5,aif: de 
i.;::,??J1 0'40"~OWgr-, (.~; ",03~0~Q7"27, (~!JI:j ;d~st~,: l qu~b,Mln.d~s~ I',~~ }irn:,lflzimyut.ç,Jrumo) 
" y~rdad.eiJ:~" ~e:,~OOOO'OO~ Le~te,d~I"seg~Efs~~t.ra'{.e~:_d,~, l!~~I.I!~n~, r~t~~12~1~\fa, "som 
';I~yma ;,9.i~~,~~Hi~t <,1e· 6.6D,0,O,O:.l!'e.tros"ate cheg~r~~~: ao :~~ntor,'Yl~},~" de;, ~o~r(je~~~as 
?,::!lleogr'lfí~~~ ~52~T2P~P.Q.'fgr e",03~0'07~~7 Sul, ,9~,s~~, qu~~r~qdo-se.cqm ~rn, ~z!~ute 
9t~ (~m.9) "v,erdadel~o de. W&O ... o..9JLao r!No~'1~ q~§3reeJ'2Vv'1~.h~,..!1,~.l, sS.!:1lJe-se: por" uma ,linha 

retlj".,tl, . seca, ';lc~t;n:.:l!m~l (j'~ta~.ci~;' ,de. fi·~ºQ,OO I me.tros,;.a~é "enc9J),~'lf-se p"P.pnto. ,M-22 
:', a,~,-coor~ena~as g~Ogr,M~~s:5~l~20"ºP ,,~9f, E!' ºJ.~46'1!3Xi.-*~I, ,d,e~te,9u~bran,dõ-se 

,com ,um aZimute (rumo" verdadeiro, de, L7!r,'OO'OO"~,Oeste, .dal, segue-se atraves de 
... ,. \" ., " ... " , ........ , ,r:·,: . .JV'..}~.· t; ,- ..... _~'.:;:"~' 1.7J","'·~ I ,II,.J~': ... ·" 

uma linha reta e seca, com uma distancia de 6.600,00 metros, atechegarcse ao 
ponto M-21 , (ponto inicial).,.F~.chando-;s~,cassim";()~pofígono desta área. Confrontações: 
NORTE: 6.600:0Q m~tro~·,:corll,o lote n~ 09. ,SUL: 6.600,00 ,metros. com _o;lpte ~o 26. 
LESTE: 6.600,00 metros com o lote n° 16. OESTE: 6.600,00 metros como 'Io.te n° 
14. Proprietário: GILSON XAVIER, brasileiro, solteiro, maior, capàz;, comerciante, 
residente e domiciliado na cidade de Altamira - Pará, sito à Avenida'Alacid Nunes n° 
3.800, portador da' cédl!!a:~ótf }dimtiâade, RGno' 0657244 - SSP/P~'.e detento~ do 
CPF/MF n° 141241)32-53. REG I l?W.Q ANTERIOR : Não há. O referidQ., é v~rdade 

- .~ . ".' 

. .. 



CAR UNI CO OFíCIO 
Pomrio 

e dou fé_ Senador José Porfírio ( maio de 1.993. O Oficial do Registro. 
(a) Ismar José da Silva e Sousa. .x.x.x_x_x_x_x_x_x_xxx_x_xx_x_x_ 
R-1-M-347; Nos termos da Escritura ,9g. ~QfPpra ,e y~nda, datada' dê 12 de 
maio de 1_993, lavrada àsns ,{ do-livro >-n"', 1'06' "sob o n° 6_178/93 no 
Cartório do 1° Ofício de Notas' di{tomaréá)'(jê!\~amira - Pará, por compra feita a. 

, digo, , o imóvel da presente matricula foi" âd'qÍjindo GILSON XAVIER, _ a..cima ;á 
qmlliftcadó, 'por compra feita ao FRANCISCO SERALVOf-lOE':OllVEIRJ( brâsiíêiro, 
solteiró,,;j"maior; capaz, comerciante, residente e domiciliado"ina 'cidade de Belém, 
. ,':'1' 'f " • • .. "-",., • ,- ~. '. "'~" ,-o - -'t,". , 

capital -'deste Estado do Para, a Travessa Itororo -'s/n,-'portador' da'\'cedula de 
identidade RG na 174.526-SSP/PA e detentor do CPF/MF n° 166.616_992-72, pelo 
preço certo e ajustado de Cr$ 10_000.000,OO';(dêi 'r,iiilhões d,e cruzeiros)_ Condições: 
às das ;'E~cnturas Certidão: Certifico' é d'óWfé1 ~üe; o Imposto')dê(tr'an~issão de 
Bens Imóveis - ITB,I, foi pago junto a Prefeitura Municipal de Senador José Porfirio 
- Pará, através do documento, de::averbã'ção-~Municipal- DAM, de na 0007, no valor 
de Cr$ 87'1.200.00 (Oitocent&3 'é"s'êteilúi,e:-;un-{,l-riil: duzentos cruzeiros), datado de 19 
., ("" ,'. ',," .... "'(," .'" ~·"c", ... """ '.!,\ .,~"·\i\.-~~"_.1 i 

de' maio"de 1.993. Que fica fazendo parte'integrante'desta escritura: O'~eferido e 
vérdâd~'- e';dou fé_ Senador' José PorfiAô (P~), 19 i,de' Ma'r'Ç6'!1'-de' 'Ú~93:~:o~1ofiGia;.!do 

';.~', . " •... o', _, .,",'''' '1- .,'-1 ,,-o 1 )I ..... ,. ',- -' . '. ....!'o-. ~ •. ...-{" r.-' o", 

ReQlstro (3) Ismar Jose da Silva' e Sousa x_x:x_x_x:x,x:x:x:x_x.x-.x.X_X,X.X:X_X.X.x.x.x_x:x,x, 
. AV=?ftv11,347; Procede-se; a- "está cà\iet6àção'ipii-á: '~'~I(stài', 'g-U~,' o irn'~XÉlI,;I~~âJ)~~s~:nte 
" rhátrícula:' possui os seguintes ,Iançarnentos: adquirido"ii1icialmênte "po'(' JOSE,t

' MARIA 
"MlRANDA"SERRA, através do TItulo' de possé(Íatado~-dê 24~f2_1,9ô4, "'expedidà';:'pela 
'.:'6!~n9.ên~i~,,~uniCipal,· da Villa "de s9~;zéÇ):or seu~Li~~~n,~~nré~!Jo~e.' p:à~ri.b~ I de 
'Miranda, registrado 'as folhas 48 'do lIVro '11,' ido Cartono'''Samuel' Almelda:.1do') 1° 

, Qtléiô:çta,",cidàd~ de 'Igarapé Miri-pará,' que _PQj-: sua vez' 'àUen~il'- à :'FRÀNCISCO 
", SERÁL VÓ""DE "OLIVEIRA, ex \ti dá esàitura 'públié'a de: 'comprá'! ~V'vendá~! iidatàda 
. d~'24/JO/1987; lavi'adaàs 11s27-v 'do liVro n° 38 do"Cartono' SámuÉlI Aimêidald~' 1° 

.• )::-, ._;. . , • ~ •• ~ • ,." ',. _' __ '. _ ,~. I.-'j-- '11.. 1[, ",',.),1 •• 

OfíCIO' da cidade de Igarape-Mln-Para, que finalmente' alienou ao atual 'prop'netano: 
GILSON' XAVIER,' devídamente qu'alifica'dÓ no 'ó'- córfiÓ "da .' presente" m'atnéUla1 O 
,'êfelidó''é'''verdade e dou fé Senaéto('José'Porfílio(pa); '1!)'de 'maio, dé'Y993'.t(VOficial 

.,. - .";'., • ,o' • .- '. , o.' ::'.' ,,'::\. ~.".' ',1!\- , •. ,. L'!-" ,."' ,"~i,: 
do Reqlstro (a) Ismar Jose da Silva e Sousa _X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X.X_X,X_X.x.x.x.x:x.x.x,x,x_x_x_ 
'-~y~~~~:~47;', Certi~c,o ~ue cumprindo., d~tenfiin:~ç~o ,~à;." Ex~,ele.ntísS!~~a')ra_ 
.oe1~I)1.barºad9ra ?smanna, Onadll' S~mp~!o , Nery, "Co~~gedora ',d~ JUstlç~_::):"das 
Comarcas do Intenor. atraves de Provimento n° 00812006'-CJCI 'de' -l1""de -maio' de 

':,Ú){}6'." para' constaraverba'- se o bloqueio' dá <prE!sêntef matríéula, o réferido é 
,; verdâde' e doufé_' SenadorJoséPorfírio(pa). '02 de JlÍlltlóde 2006_:'O'Oficial do 
,,' R'e'gistro (a) Ismar José da Silva e Sousa x:xx_x.icx.icx_x,x,x:x:;x'xx_x_x:x':x_Xf)(ljCX')ÜX_X 
,l::" ,-' ,., -, 'I!,'- r, .-' ."~' ",' f~' 
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:-;b GII!IJ~} f::t\ l(:tr.*I'-~\ ,;.t.~~ ~~.l,J:~'-' r..,:~·,_ ... ,.:'.' _, :" ... -~,-~ c;; ,~-~_1"'l ':. :s>·" 
.>.:h"' ;, -~ 2~ ',,' ~ j ;:,:~ • ., :'!1',;:, ~:l_ ._~ -, Certidão de-1', -:.~::~ - ~- _.:~ :. - ~ 

C;;) ~f; .3SS:;'J)(1,j'::::;':''o,J,J ';:': REGISTRODElIMÓVEIS??, 9;-' c'.",' ".: c', 

"i;MAirRíCULA:J 1348 :X!x:x:x:x,_x_x'x~x.x'_xlxx_x.x.YWata:'1 1'9Lderimaib de 1.9~h_x.x.x.x,x.x,x_x_ 
,~.IDEN:rIFICAÇÃO:NOMINAU<, Im'óvel ,.Rural ,Gleba'ltuna -; ~llote·é7,1'.~denominado Fiazenda 
;:i,Coriarí, GOm I unja'i!área3,de 4,356haOOaOOca;~situada_ ne~t~ município"x,x:X!x.-x:x:x'~x_x_x:x.x. 
Y)\IQME, D0MICllLIOE!NACIONALlElADE:D0,RROPRI8TARI0"MADECIL::!-·MADEIRAS;DA 
o!;AMÀZÔNIA~ COMÉRGIO El;JNDÚSTRIA ,ltIDA~iX.x:x.x.X!x:xxx,x':xZx-:X::xlx,X'.x:x:X\xJ:x:x:x:x. 
,)!)Número;doHegisttmAnterior".Não~' há ! ,XiX:X:X .x •. X.x~l(X~X_X;:x.X:X1X!X;X~i.x.x!x:x_x~x~x:.x_-i.x,x_x, 
." Mat~ícilla de'-umuiimóvel ,~-rural.,i comm labaixosell se'gue", /n'stittitoo!de;.:Terras -, do~,Pará 
r.,/liERPA_ iD~partamento :'(llécnico!!~ Divisão ,-cartográfica:-i 5Gleba');Ituna.] Imóvel_~IF,aze{lda 
:leoriârí. '"iliote~ n°,ól'7,U cÁrea:' 4.356haOOaOOca,i' perímetro:1 ''2K-ioo;oo:.-.;mts: Memorial 

,i Descritivo_L)f'Elescriçáol<)do . perímetro:->, partind<hse , do 3'pontof'bM-88p de .. coordenadas 
.. geográficas i 51!'49'2mOO.Wgr ç,e-04°D4'4rIT ªI!!Li 9rienti!ndo' Jinicialme_nJe:,L .I!ont um 
oi-!àzimilte'J(rumô) cverdadeiro) de:·"'90000'00f·' Leste;'daí, ségu~ser. pOEtuma Jinha ;,freta e 
"'-;SeCal ;com r,·l.,l!malh distância ;:de ,;16:600,00;mts,c. até;) encontrar-se o ,ponto M~_89,;: de 
;Iicóórdenadas . '·lgeográficas:?:15,1~46~14 "55' Wgr,y:e D4'i04 '47.:'73," :Sul;deste,quebrando-se 
,~ .' êom!~@111aiimütê1,(tümQnv:eJqild~Ir:(fde .. 1-ª-º"00~00.·~$\l!'y'daíij'~E1gue'::seatravés de uma 
u;'/inhafiretá) elseca';- 'com, umac,distância ,de: 6.600~00 -rnts;)laté,\chegar-se ao ponto: M-

101 i; :!de~ ,(coordenadas\ 'geográficas: 51°46'14"55 "Wgr, ~ e~!,~D4~8'07"27Su/, ' 'deste, 
:,;'Quebrandoi-se,:coml umi) azimUte (rumo) verdadeiro!,_de 20~JoOO'00ii0este, daí, segue-se 
·f:.por unj~nlitihat;retal(e-':s,eca~éom ',uma distância' de i'.6:600;00metros_ Até- encontrarcse o 

'i, ponto I M2100, de coórde-nâC:Jàsogeógráfitas 1,51 ?49'20?OO,Wgr, e. JD4'!08'07"27Sul,-deste, 
QuebfandÓ"sehcoml,·ums azimute (rumo) ::'Verdadeiro i:deO~O:OO' ao, ,Norte de Greenwich, 

>!::'dá í!Jisegtie-sé:Juãtravés odeuuma, liril'fa reta r -ei'r seta~')2(com')uma'2distância 6. 600~00:mts, 
'até:chegar,cse; ao ponto Me,88,v (pontolinicialk.Fechando-se 3,assim,! O;i polígono: desta 
área_ CONFRONTAÇÕES: Norte: 6_600,00 mts, com lote n° 62_ Sul: 6.600,00 mts, com o 
lote n° 81. Leste: 6.600,00 mts; Icom,'o"lote n~ 'in_,;Deste: 6_600,00 mts, com o lote n° 
70. ProprietáriOi!1()MADECIL!~MADEIRAS, DA, AMAZÓNIAI COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
L TDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade Nova Marabá, Estado 
do Pará, à Rodovia Transamazônica km 12, inscrita no Cadastro Geral de 
Contribuintes do Ministéíioi;-dá~F,ãiEmda.~CGCíM·F!sob',o n° 04.759.767/0001-50 e 
Inscrição Estadual n° 15_093.790~2i_êir-Jumero\do'Registro Anterior: Não .há_ O referido 



CAR OFíCIO 
Sen Pomrio 

é verdade e dou fé. Senador José ), 19 de maio de 1.993. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva .X.X.X.X.X.X.X.X.x.x..x.x..x..luexXX.x.X.x..X.X. 
R-1-M-348; nos tennos da EscriMa de"c~!l1Pr~ e v~n9ª. datada de 13 de maio 
de 1.993, lavrada ás'fls'22124-vo, do livro tiO ~106'sob 0)n°·:6:·190193 no Caitório do 
1~ Ofício de Notas da corn'àrca·de··Altamira·""pa'rá? o imóvel constante da presente 

... ~at"risul<l . fs>i .. adquirido,pelª" • .' firma ! '~ÔECI~:~J MA.D,~I.RA.s .. DA, .. ~~9.~IA 
. COMERCIO E INDUSTRIA LIDA, aCima Ja qualificado: neste" ato"'representada" por 

seu .·sóCio"dit'etôr, o· Sr.' RENILDO JOSÉ ZUCATELLI, brasiliiro,' cas~<io;' com.erciante, 
residente' e 'dOmiciliado na cidade Nova Marabá' ·rio:·· kll1'.-" 12f. d1V"Rodovia 
Transamazônica, portador da cédula de identidadj:! RG n.o 300.897 - SSP/SP e do 
CPF/MF n.o 421.144.207-44. Por campra"feífá: 'á" FRANCISCO SERALVO DE 
OLIVEIRA, . brasileiro, solteiro,' maior; "Càpaz',' 'c6ffie'rciantEi, residente' 'e'lidomiciliado em 
Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa Itororó sln, portador da cédula de 
identidade RG n° 174.526 - SSP/PA· e ':detentór do CPF1MF n° 166.616.992-72, pelo 
preço certo e ajustado de R$.1 0:000.000;00 (deZ>f!lilti'ões-; de cruzeiros). Condições: às da 
Escritura. o· referido é verdade e doli fé. Senador. José portírio-Pará.: 19.,; de :maio :v:de 

;1..993, OOficial do Registro (a) Ismar José da Silva !eSousa.~x.x,x;.x:x.X,X.XXX.X:X:X'XX:X.X 
. AV-2-M~348;Procede-se a esta averbação;'parálconstar que o imóvel: da presente 
linátríclilà;jlossui . os'· segúintes lançamentos:: adquirido,,,ii1icialmente',,po~l MIRACY 

PINHEIRO BARBOSA, através do· Titul,o ;-:-<lep·Qs~~:)datágo.JdE!: i.~~:,1O:t.90~;(~éXp-ª-<!ido 
pela: .. Intendência Municipal da Villa de .Souzel,.: pori~seu,dntendente;.José:\Portírio:!,de 
Miranda, ~registrado às . tis 84 do livro competente·. 11,;' quei,poh,sua:,vez alienou, à 

.' LEONILDAS·DE ALBUQUERQUE, através da escriturá pÚblica" de '-compra . e4 :venda, 
. datada de 22:07! 1.938, lavrada às tis· 84" do ,livro . n° 11; cio Cartório Samuel, Almeida 
. ido' ,'1°" ofício da· cidade de' 'Igarapé· Miri-Pará,';o,o ' qual, porcseu,Jumo () alienou' à 

FRANCISCO SERAl VO DE· :OLlVEIRA, . :atr'avés da escriturai'pública de ,compra e 
venda ; datada . , de . 23.10.1.987, lavrada' :às',tls 020-11" do' ·Iivro. n° , ,38 ,:do: o Cartório 

, SamiJel 'Almeida' de Oliveira digo Samuel JAlmeida 'da • cid<Íde i de ... lgarapéIMiri-'Pará, 
'·.quepor 'sua vez aliénou ao atual proprietária,' já, qualificada, ·no·". R-VdRI matricula 

supra, . que éMADECIL c MADEIRAS: 'DA AMA'ZÔNIAl COMERCIOr!E'~ INDUSTRIA 
~ LIDA, ' O referido é verdade' e doú' fé., Senador" José: Portírio(Pa);"'19,', de·, maioL!de 

1.993. o Oficial do Registro (a)lsmàr José 'da Silva ,e Sousa .X.X:X,X·.X'.XXX.X.X:X.X.x:x:x.x. 
.. AV-3~M-348; Certifico que .cumprindOico , determinação, . da', Excelentíssima.'~J'.Sra. 

Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio' Nery, ·cCorregedora· .. cde,-'Justiça: I;:das 
.iComàrcas do Interior, através de Provimento' nO'0081200~CJC:I, de 1]j;de~ maio de 

2006,"'para constar·averba ~ se -,Oi bloqueio ,da presente: matrículaó··.,OiJ referido é 
:·verdade e dou fé. Senador José pomrio(pa),02. de: ·Junhode~I·2006.' O,.Oficial do 
"FRegistro'. (a)' Ismar José da Silva' e Sousa ·X!X;x!.x.x:x.x.x.x.x.x.X!x.x.x!x.x-xx;.x.x~x.x.x~i<:x .. 

<L,,' ,",1 1 ;,~'" ~ ~ c. "'. -,'- ~_< :" .l.,- ... ~ _'~::;.~-\\ ,:i.j,_":i_~~"'j~: L_.I' 

" ! ..... .. • O referido é'verdade e dou fé. .,.' '.-- ~ ";' 

~~~i.YA ~:~. '.sen,adOrJ~sé:POrtíri~(,Pà);._ 01·' de.;· ºéZempr?:d~c:~OO~., I,~J~ 

(~ >":~:\. 1 . . iSMAR J ~"'~A SILVA E S~USA;~ ;'I! :, ~~GlS. TRn,',n~j;IM~V~ 
~O\'~~\'~'\'" ~.. d cial do Registro . '" '~rJV~~ • 
~." ... \~ {~l"/"I~;o Içn1~ r SI"lva LOllJar,," '.",' ;,pr."dor 

'-- ..... _LVl~ .... Co- ,-" '1"10 \ Jose. i)rl.J 

do Único Ofício 
Translad;:do com ~ . .;;Io de segurança 

~,,' o.çoLl ç<f Lp)L( 
" l':Jrà 

"-"', 



Folha n° 156 
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,ShJJilliHH ~lft9~Jl': }-:h )',',0 ci'i () Rua TIradentesf!N''!!;537'-'''Centro • 'I':,b' ", ' 'I', , '" 
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Q.~~ftI.ll:'~~~.~ deY9~E!.I).1!00.l'!Qºçl! ~~iI ~ª,!a r!.~~Je~ uric.ípig i~,x -1S~J< X'.l! Jt -!! X}.I, X 2!.X.l!. ~~X~;l! J.< ~ J<~~!<. J( X 
:'lI) NOMEhOOMlqlllOj E iNJ.\lZI0Nê.lID~[!).E,tPqFl~ORRII;;Y ARlO:; MANOBRE H MADEIRAS, iNOBRE 
<) I:; DO NORTE.:1i TOA X X :xxx X·J(:X J(:XJ< X\X.X:X X J(:X x,x!x.x!x x,xxx X ~.X:X:X X ,x-X:J(:J( :X\X:XX .J<-x X'X.X 
OI!:-lJ!ITl!l[Ot~O ~~gi!llro' ~nLer(oi'i:,Nã!l.l'!1â e~.x.x,ÚXH.xJS.x.~.x;x~~~:X1<i-!<"~;Xú·x~i.~i~.xúx 

O Malrículai~el.um; imóvel I rural~.como:l~abl:lixor§e3!1egu,e: (lllsl!!.tM.'(tl,e ;J.llmts::ld9:~ P!I~~:;JiQ:RPA. 
;) l' 9.epartamenlol tT écnico'ilDivis.ão ~cart<!gráficã!.;LGie:b.a LIIÍJn~-;.í!l1_óveFGge!ldl'! bÇ,or.illrí-Jõ.!!ldi?~~ 7. 
x~!.lla;:;1:,;}~6!1IlQ01:l.0Qç~. "períl!1~I.~<!: ),<!~,;tIlQ,Q(tl!1l;;-". \VIl!!1j~íp'io~ §~r.<:!~!!! ~9~,~lIR!!!firio, Ç,~!!d~i do 

ed!at.á!'lr;iIMemorial;~ ,OescrilivO'e!~Oescriçãoc',~ ~O:ilf,PE1dll!et~o.: ,iiPllr:t.i[ldC!-~s.e 090.:",p'onlo. r .M-,lj1,':, de 
;;. h coordena ~as,s geográficas::. ,5:1~7'20· Wgr~ IlLe" ,03~ 1r'?''(;.'''l,7, G~ui, y,º~en!~_ n~!! R jnicialmenle, rIl'P,o.!::: um 
<) S?tmute.;(I)!Q1o) v~r:.d!!t!eiro.n,~~: Jª!r,OO'OO"Syli,daí,; segu!l".se ,!!(1D '!I!'!,a; lillha ,~~Ia ,e"_set:a,, com 
.:;') urral)odislãncia)<'ldetJb6:600,00 i.melroSab,alé", enconlrJlr;seJoBIp.o.nl()HM:,J:k; ,de il"c~ordena~as 
,(.<geográficase,)52<'!H:20~00 Wgri';e 1 04':00~44f36ê ,Sul; de,sle:qu~l?rlllJ~J1:-,Seccofl!j(uni - ªzi,rn\l,l~~ (l'!!!I1o) 

verdadeiro de 90000'00" lesle, daí, segue-se alravés - de uma linha rela e seca, com uma 
distância de 6.600,00 melros, ,alé"Jchegar-se,: ,ao. ponlo.) M-73, de coordenad!"s~,g!!ográficas: 
52"03'30"30 Wgr ~(,Q4oo!r~'p.6,,~l!J;, ::.de_sle .. ·_;qlJebr,,!nd,~s~ ~ cç!)1,(I!.'!I,,~lIZimute~ (ruino) vet~deiro 
de 00000'00" ao Norte de Greenwich, daí, segue-se por uma linha rela.,:e seca; coin" uma 
dislância de 6.600,00 mls. Alé enconlrar-se o ponlo M-62, de coordénadas, geográficas 
52"03'30"30 Wgr e 03"57'2:7.'1JcSu(Jdesl~;;~qu~Dr~n~d~se'-~l?m um azimUt~ (rumo) verdádeiro 
de 27000'00" Oesle, daí, segue-se ,alravés .de uma linha rela seca; com, :uma dislância de 
6.600,00" mls'; àlé chegar-se ao ponlo M-61 (ponlo inicial). FechandO-se '. a~sim 'o polígono 
desla área. CONFRONTAÇÕES: Norte: 6.600,00 mts, com lole n° 37. Sul: 6.606,00 rnts, com o 
lole nO 57. leste: 6.600,00 mls, com o lole nO 48. Oesle: 6.600,00 mls, com o lole nO 46. 
Proprietário:' MANOBRE - MADEIRAS NOBRE DO NORTE l mA, pessoa jurídica de direito 
privado inlerno, com sede na cidade Nova Marabá, no km. 02 da Rodovia Transamazônica, 
inscrita no Cadaslro Geral de Conlribuinles do Minislério da Fazenda CGCIMF nO 
15.251,622/0001- e Inscrila Esladual n° :15.126.453/8. Numero do Regislro Anlerior: Não 
há. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 19 de maio de 1.993. O Oficial 
do Regislro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.xxxx,x.x.xx.xxxx.x.xxx.xxxx.x.x,x.x.xxxx.x.x 
R-1-M-349; Nos lermos da Escritura Pública de compra e venda, dalada de 12 de maio de 
,1.993, lavrada nas Notas do Cartório do 1° Ofício de Notas da Comarca de AHamira - Pará, 
'às fls n° 19/21 do livro nO 107, sob o n° 6.186/93, o imóvel conslante da presenle malricula 
'foi adquiridO por MANOBRE· MADEIRAS NOBRE DO NORTE l TOA, acima já qualificado, 



cAllné'RI(~l{~!J ,~tJNIC:O OFíCIO 
Potfírio , " 

neste ato representada por seu sócio o Sr. RENILDO Jo'sÉ ZUCATELlI, 
brasileiro, casado, comerciante, portador da ' de identidade RG n.o 300,89.1 - SSP/SP e 
detentor do CPFIMFn,o 421,)44.207-fr"res.id'llJte e"dOrr\ci!i!3d<,l ,nll cidade Nova,' Marabá no 
km, 12 da Rodovia Transamazônica,. ,pór" tómpra.,:f!lila"'à FRANCISCO SERAlVO DE 
OLIVEIRA, brasileiro. soHeiro, maiór,.'capiíz; 'c'omertiânte: residente e domiciliado em Belém, 
capital do Estado do Pará, à Travessa Itô'roró' s/n,'" poÍ1'à'dor da cédula de identidade RG nO 

"174.526- SSP/PA e detentor do CPF/MF n° 166.6169i:,z"7Z,.peló."pieço ceito'e"ãjústadó'de R$ 
10.000:000;00 (dez milhões de cruzeiros), Condições: às da Escrilura!! ia !retêrido é verdade e 
dou fé. Sen'ádor José Potfírio~Pará. 19 de maio de 1,993. O Oficial,dó:Registró (a)lsma(,'José da 
Silva e Sousa .x ,x,x ,xxx ,x ,x,xxxx ,x xx x ,xxxx,x,x xx ,XX.XX.X xXJCxxxx xxxx x.x.x.x .x.x.xx x. 
AV-2-M-349; Procede-se a esta averbação para constar ,que o imóvel da presente matrícula, 
possui :'L<!s .'seguintes lançamentos: havido" ,il)ic,ialmen!e'po!icC' DCARLOS, ,ô,r.NAZARENO 
MAGAlHAES, por intermédio da Intendência Municipal da Villa de Souzel, Estado do Pará, 

" . r, ' • ('; , " 1 ., 
atraves de Titulo de posse datada de 31 de dezembro de 1.904, por seu Intendente Jose 
Potfírio de Miranda, registrado' às"fI~L:49jdó':;:livfÓ~)coÍripetente 11, o qual por sua vez 
alienou à WAL TER PAULO SOEIRO, através de ;,escritura'pública 'decómpra .-ec:'-verida, 
datada de 21,07,1,938,' lavrada' no Carlóiío' Samuel" rAlmeida do\"l° ~ Ofícioi da. co-iiíiírcá" de 
Igarapé Miri-pará, às fls 88-v"dolivro" nO 1:'0 'qual "por seu turno~' aliénou; ãõ !' FRÀNCISCO 
SERAlVO 'DE' OLIVEIRA; através da "'eSciiturà "publicade'- ;'cómpra e' 'vendá; Jdatada'/j de 
24,10,1,987, lavrada às fls 2S--v" do livro' n° 38; do' Cartório Sam uel Alineida-::do_'-.:.1~ ,(;)fjcio 
da: comarca de Igarapé Miri-pará, o qual 'por sua " vez' 'alienou ao: atuái: O'propriét'ário: 
MANOBRFcMADEIRAS NOBRE DO NORTE ,LIDA> 'conforme no R~l'da matriéula'Lsupril~ ° 

"'referido!! verdade e dou' fé, Senador' José-'Pomrio(Pa)\'19 'de' nlaio ,de'1.993!'O"OficiaIJdo 
'Registró (a) Ismar José da Silva e Sôusa .x.x,ú,x.x.xYX)(xxxX.x.X.x.lLX.XX:X;)(:úiSl;x,üiJ(,.lC 
AV-3-M-349; Certifico que cumprindo' 'determinação - da' .ExcelenlÍssima<:'Sràf;; Desêmbargaéíora 

'Osm'alina Onâdir Sampaio Nery, Con'egedorà-de~Jusliçà' ilas 'Comarcas~.'do)lnterioWatravésJ de 
"Provimento n° OOS/2006~CJCI de 17 de ,'niaiô 'de (2Õ06, p'àra''''l:ónstar O'avei1iál !!fse o 
bloqueio da presente matrícula. ° referido:,é', veHlade e 'dou fé: Senador 'Josê,'Pômrio(Pa)P 02 
de Júnho de 2006. ° Oficial do Registro (a)lsiria~"Jósé da Silvs',e'SoÍlsá x'J<xx.x.xxxJ(.x.x 

. '\.. ..... t'," -..=,-' I";:', ° referido é verdade e 'dou fé, :.' ,,, '~, ,L ..' c' '"" ,'co, ! 211) 

Senador José Pomrio(Pa),'01 'deiOezembio de'·'2ÕOS " <":, " '8',;,°, 
.. ·.,~-,i r:tc.)··.~\(:'.;\ •. _i '.';) 

'! ' ; . ~ 

. ".; 

ç;; '; • ., 

,,-ti 1". t- f, ;·i~ 



Livro na 2 - B Folha n° 157 

,,' 

, . . ) 

r;hJ,}ld~,. ~"H'-;-:;'-:"'1" "~', • ... ··!;l"r··' ...... ,1' "'-'C'-' .. j:J .... ";'d~' ;""; ;'. 
_ .. ,.', '. -.' L I o..r •• ,J.~,., ... ·>.J f • 'ertl ao'-' e"'" .'. _" j.' " J L': 

.~'3}~~~~;·i .1·.~I:!'t.qj0 r;·li;l~ju::.~!t "1/,"' .~' ,"-_ .• ,." ,- .. , '1'- , ... v;r -'-:,~. 'J~~-'" '., 

:~ ;--:O(L-!~~r;:; ~-J-I-;--:-~":--;"'lb':i:J-iR EGISTRO:DE IMOVEI~ -~ o: ;;" 'J" • c\' . 
" "l\I1AJI}IÇ.Y:~i: }jJl -l\~6~:·X,l;<~·XX!u:!<.XpX.X. ~.Dala:: 19 dEl, n)al~ d~} .~.~,3x..xx_x :><xP~.f-?\·xx. 
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()1\~rn~"are$l,\'ge "P.?~h,~.9.Qrt9~ca'j~~u,a9~ I) esle,:)IJI !Jm~,pIO ~,.lf;~.x x x x,x.ll:>\.l\ x ~.x x ~ ~,~;X x, .lf,-?1~·P 
,}:-I<?M.s .. 'p.o~I~.lLI.9. ,;"f\J:%flq~"'.IP~DEc Po.,·,p'~OPRlpA~I.9.·:.d,l;M~,EC.IL, . MADEI~S -DA 
.. ~,AMAZONIA. COMERCIO. E JNDUSTRIA ,LTDA.'x XXJ(J(XXXXXXX x.xx X.XXXX.x:X.XX.X xxx .x. 
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~ r,~Hf!1 ~rq, g o~~gi ~lrC2, ~!!t~Ql'r ,\~a,o '~\I JÇ ,1<.'l~;1< .:x,x, x -l<'X:X'X'~ x x X~:X~:l§,x. *' x X.,* .,X.JÇ;X X.i< :X,x,J< ,x x 
"sM&!r.(c!!!~ g~~"UIJ.l;ni~~I;!!, .~~~I.;iL~_?1,l;l~ ,~~~,~!!~gur o:ln~t~uto: ~~~. 'Terras, dó,. :~a~á!J.E~PA. 
,;~ !I?,,~.p..~~~me~,?(};rJçrllE9ª :9~S3!~; .i~a,ttc}W~~faij,ql~b.~ }.t!.l~~:, :lm~I.: FlI?i~,n,da,' GOW'~~i Jo,l.e • f.'.~, p. 
: .:~.~e~,,~}~!'.!ta~~a~O~Oç~. Jj~.r!!'.'Jl!ro,: ,,2~AO~O;Opm\~ .. ~l:',",cl~I~:Se,tla~~r .~ose Poff,írl~, Es!ado ,do 
,;P\I!lt B2M~!"9n~~1i::9,~~c~!r.!l,,~ ,,~:~sEl'Ç!i<!;!',~~. ,pe~lI')etro:., P1irtlp~~S~" .. Qo.", ~onlo. M-89,' de 
,>,ç.~W~~~!l~,C!~~(~eC?gLafiR~~,õi<.~JM§.y-,55,~~L.:,:,I}I:IM,~4 47"J.3,~ul?;:.~neI'l~d<!;s""mc,alm,~,lJte.,'.: por um 
9t.~'mW1tõ(!.'-l!lW)HJ(~9a~~IW,{,~~;') 1,8!lf0119,9,);;;u!,:,d\lI,_s~gu,eê;;e p!lr ,u~a,: "'lha. r,eta,~)e. ~eca; com 
'.' u"1;\I ,~i,~ta!1.Ç!a d~u!~.·,(lP.O,?º,m!s, ;!>I!~, encont':lI~(;;e,C? p~r'lo,fI:1-101,. ~lb!i,!o~~~nad,as , g~C?,g~~~as: 
so511,1,~,,1~i~§('!V~~(~ 9:+~~,07"2Z ~,I,ll, st~s.'~,"91J~br~an,d,~se'J ,com ~mJ ~~lm~~,~!1l.l'1?) ':,:~r~~;~~.'ç?,de 
" .~9"Qº~qoa~.*, ;~a.!~é.s~g,!>ej,~~ ",~tr,l'l\:es d!l, .. u'r~ 1I';\~~;:se~~,. ~. s!i~.Il, ,,,:.c,o") "~lml!,, ill.s!.a,I)cll!",de 

6.600,00 mls, ale chegar-se ao ponto M-102, de coordenadas geografii:as: 51°42'54"55 Wgr 
e 04"08'07"27 Sul, deste,. quebm!]~,?<se"i~?m~,uJTI . .'~i,'1')JIJ (rumo) verdadeiro de 00,:'00'00" ao 
Norte de Greenwi~,~D~a1:, ~~!ilH~;sEl,J p'~r :'!rnlilili!l,~!I:tl~~!~:.~~: ?&~~I;>C0n;' uma distancia de 
6.600,00 metros. Ate enconlrar-se o ponlo M-90, de coordeliadas geõgraficas .51~42'54"54 Wgr 
e 04"04'47"27 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiró" 'de' '270"00'00" 
.oeste, segue-se através 'de .:.uma-::-linha~·rela--e :seca;-,:;com'uma dislância.6.600,00 mts, alé 

,'.. ·'-\'·U·,'C. J '. jl_ .1"'; ...;'_ '_'I lli-'j\'Il.-.: '; '. . , 

chegar~se ao jJonto M-89, (ponto mi~i~I). ,Fj~~hat;liló-se assim o p~hgono .. desta area. 
CONFRONTAÇOES: Norte: 6.600,00 mts. com lote n° 63. Sul: 6.600,00 mls, ~ como ,lote nO 82. 
L~sle: 6.600,00 mls, com o lole n~ 73. .oestt;: 6.600,00 mlí!, com o lote nO, 71. Proprielário: 
MADECIL- MADEIRAS DA AMAZONIA COMERCIO E INDUSTRIA LIDA, pessoa jurídica de 
direito privado interno, com sede na cidade Nova Marabá, Estado do Pará, à Rodovia 
Transamazônica km 12, inscrita no CGCIMF sob o n° 04.759.767/0001-50 g . Inscrição 
E~ladual n° 15.093.790-2. Numero do Regislro Anterior: Não há . .o referido é verdade e dou 
f{,Senador José Porfírio (Pa), 19 de maio de 1.993 . .o Oficial do Regislro (a) Ismar José da 
Silvá" e Sousa x x .xX.xxX.X.X.xxX.x.x.xx .xX.x x.xx.x.x.x .X.X '>LXX .xX.X.x.xx x x xx XX.XX.X X.J(X x. 
R-1-M-35ü;.Nos lermos da Escritura Pública de compra e venda dalada de 13.05.1.993, lavrada 
às tis 26/28 do livro nO 107 sob o n° 6.189/93 no Cartório dolO Ofício de Notas da 
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comarca de AHamira-

qualificado, neste ato representada por seu diretor, o Sr. 
brasileiro, casado, comerciante, residente e domicili!id9;' n~.:) gdªc;!e~l'IIoxa Marabáno km. 12 da 
Rodovia Transamazônica, portador dll , cildula ',d~ ii9r~!ldadé RG' n.o 300.897 - SSP/ES e 
detentor do CPFiMF n.o 421.144.207-44. Porcomp,ra: f~~a, à FRANCISCO SERALVO DE 
OllVEIRA,;.brasileiro, soHeiro, mllior, capaz, comerCia~t~~ .'residente, ,e-;domiciliado, em Belém, 
capital do. 'Estadó do ,Pará, à Travessa Itororó sin, portiidor"'dà cédula 'de' idê"ntidade"RG nO 
1I:l;~2~:~'S?·P;PA e dete~tor do CPF/MF no 166.-616.?92-72" p'~I~'p~~ç~cl:ev~~iéaN~,t~~o .de RS 
10.000:000:00 (dez mllhoes de cruzeiros). Condlcoes: as da Esciitura. Certldao: Certifico' e dou 
fé, que o' Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - I.T.B.I, foi pago junto a Prefeitura 
Municipal de Senador José Porfírio - Pará, através':da' : guia : nO 0012, expedida pela referida 
Prefeitura! I no valor de Cr$ 871.200,00, O referido' é verdade: eidou fé! Senadori'José Pornrio
Pará. 19 de maio de 1,993. O Oficial do Registro (a) ISOlar José da Silva e Sousa .x.X.X.x.lOLX.x" 
AV-2-M-350: Procede-se a esta averbação, p!ira constar que o imóvel da presente matrícula, 
possui os seguintes lançamentos: adquirido 'iniCialrriénte" pore, JESUlINDO OLIVEIRA TORRES, 

• • ... '. '_ • I • ,.,_ .... ' ... I ,J '~t. . . 
atrayes do TItulo de posse, expedido pela Intendencla~ MUl1lclpal da Vila de _ Souzel, . por seu 

. r, " - ' >'~'," """'. ·"-,v··,··, .\-"~ '\. '!"-'rl'~ 

Intenderte Jose POIflfÍo, de Mirand~, data~o de • W1~.1.,904; '. fegi~t~!l~~, ,'a.!1 ; fls," 1,4: ,'~do.~:!iyro 
competente 11, que por sua vez alienou a TENORIO'MACARI01-DOS'SANTOS; atravescda 
esciitura pública' de coillpra e venda,' datàda dé27.07'1'938;iJ laiírâ'da"às'- fls "'19-\"áf'dó ifiiVro 
nO I, dç Cartório SamuelAlmeida do 1° Ofít:i<?:dacid.ade :'de' Ilg8rapeM.iri--P~râ,"p "q'Íia'jllpor 
seu turno' alienou à FRANCISCO SERAlVO' DE·OlIVEIRA;·>'l.ex;--~'-dÍl·esi:iifurà·:públicãtde 
com'pra e venda, datada de 23.10.1.987, laiirada àS'fls 't9:\t' "do'!iwró'lIí\o]'38"dó'ilcâit6'rio 
Sarnuel Afmeida do '1° Ofício da cidade de Igarapé MW,',Pará,l'il ,q'UaFfinalmeríte alienJíí":ao 
atuàlproprietária, a firma MAOECIL: MAOÊIRA~f DA'AtiíiAtÔNiA"c6MERCIO"E51Í~DUStRIA 
LTOJ( qualificada no corpo desta matricula. O' referido é'verdaêlé e;doi.j"(é~Psêiíador"José 
--,-.: . .' "" -, ".,( 1 ; ",. ,~.,;;',",:;":./'. !C"'1f"'-'-_i'\,'~ =IL~ 
Porfll1o(Pa). 19 de maio de 1,993. O OfiCiaI. do Reglstro'(a)' Ismar'Jose"ôa SIlVa' e'Sousa.x:x.x.x 
AV:3:-M:35Ó; Cel1ifico que cumprindo deterrilinaçào'·'da' .. Eiú:elerltíssimii'''Srà~"'IDesêm6argâdora 
OSI1Hirina Onadir Sampaio Nery, Conegedorá' d~ Jusliça",'das Comarc'a~:~ .dol~teriór:; :atraV'és'de 
Provimento nO 008/2006-CJCI de 17 de'mài'O de" 2006, 'pará;L~'i:oíístaf')~averbâ~ 'SelO 
bloqueio da presente matrícula. O referido 'ê' 'verdade' e dou fé: Seriado\-' josé /'p~ffílió(p'a)': ":02 

"de Junho de' 2006. O Oficial do Registro (âjismar José 'da Silva'é"Soüs'à x'.i:x.>i.í{lls<st!th 
, ,',' T;' '.;', ~·i~·.! ~.. . ~',_ -J~;.~~ 
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do Único Ofício .~. 
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S:,)JiC)f (c. sMunicípio:defSenador:liJosé, eorftrio::-~Estado'dofPará3- lCEP-f"68.,360-000.· .. c ., 

f)~~-~_~,l'iL,Qt1,~_rr.t~~F; -=~~t·)QJ! ",.,1: .::.i >"~I "t". ,jni OÓP1Jp' . .., .~. 11!1;,'H~lr-;,y~!-.;· ,,''.:JJ';; ;'~'> 

"'2 iO~j .15::"I.;Q:~ 'j~) E.I!\; in1 !flW:J:~;t:r', -:i·'C>f.t~(i;'" r"~:-'éi rC;i)t,.r;,::;s s,,:;;úr; :;i j ;" ; -; ~." 
til'fi! 01; :flt- í.!f! ~~ C'l1f·!',.I1~n .~~2 r Jtl __ .e..:..~ ~~~.:..~e .. sbr-I;';ir.j ';"i ... f}, :,0.)\:; _,,,-I '<!' ,~j'. 
r;i.'!n~d:;. si) )',< :,~ • .',,3.:\(_ l\f2'JRi:G1STROiDE,IMOVEIS .. U,. 1''''' ' •. 11 ,.., ,"""".: 

A·MA TRIQU,M:1L351 ~.:X .!.<')c>,!;X.Ji~.ol<.~,xx~J:<;x: xJ?!lt!l: ., )19,~E!;II'y1.!1ic?'}!I,l.i1~99~ xXJ<J:<)~.x:l<,x .!5:xJ,<.:p. 
",IDENTIFI0J:.,9A 9 NPMINA,L' ~'rr,óv!t' Rural,GlebaJ!una,~ll"otei 70. !;dE!Qo.m.!Il~do, '1Í1ii!.eJ1d{j,',Ç,OP!lrí", 
"'I(~omJ um a d!~e-ª )!~e3:!-::}~@a O!)aOQç !I,,; f!~U acla.r.~ sJrull!luruçJpi~ t~~-!<.~:!! 2< x.:.xJt~.x~;,x;X xi..xJ;<, -15.-l<.:x.:1<x 
'·I~QNlEi.,;R()~JCIH9 0:1; ~CJQ~!-I.D~ºE;,()Cf::I;'R9'p:~I!i'i,TARI9f .OMADECIL~~MADEIRASDA 
,,,' A~MAZ==-,O~N=IA,>:r.", .. €"-,·O~M"..,E"-R~G",-I:>,O"",-"E,--"IN",,D';P'U-,,,S'-1TR,=IA~l!:.TD ..... "'A;·.XJ(J(0(XlX.Xé)('l!'?!;)<X,1!x·!.<;-!<.'.lt:Xx .)(.X;?!;xJ,<,:.l! . .,l<;Jl,X.X. 
;t'N~!rl.jlr:.Q.,.!,Iot~egi;;J~Q.~r.t~!:ior,:1IÍN&.0.;_t]ª;P(.l9~'X~,x:)(~xX;>!x~-!<_~~-!<,~:xx15.~:!!x~.xx~~;}~J<,x:,!-:,!<x 
; '" M~tríc:.ula-~~. u!" ;rr(i:ijl~~I\.RU~!,;Çi!fu~, -a~~~~, Ife - ~egue.:: ''l~,it~gZ' f;I.~f,LE:rr~~,&o~ F,1~~~J- t..,~~p.A. 
r: r,ÇJepartamento( ITécnic1l"miv}sã();ocartográfica.: Gleb!l·lt\ln~.') .llJI.óV~!iF;,!g~!1g~. &~r!ar\.);;L,(),~cn°;,.70. 

:. ~rE!l'I:.J.~f>~t)a-º9~90"a-: P.~~I'i1E!tr.o:, ;26.4:00;00 .. mts,-:/MI!.n},c!plo,; J,S,\l!!!!~9.r,: ~~r:e . Porfí!.lJ",~~t~!,I()., do 
ó31cl?a!~,~::.M~1ll0!Íaltl :.De§~rj1iY9,':~ j,R,l,lscrição ()I-'~!?c;:fll!l!ím.etr.9úlllp'~(lil}d!5.f?~ o~o: "~ont!lé .~JV,HI7; i., de 
é, ": coordenadas ., geográficas; z~ J ?52'MJ.i40 . Wgr,:. (} ,WW:t 4JH3.§l!h9.rie(!!~~ 9!!;;jniçjl!lrl! en!e" P,.()! . um 
1I,~irnu\e, (~I!lO)i';YE!lrda~eirolc~e f:l~IfOO.'OO_" Sul"d!lí" s~gu.e-s~IJ P9!J.t,!!.m~aJ;)lnD~[l re.t,a (~(.§~!i\l.,c!lm 
: .• um_aj dif!t~ncia':rdE!l ;JL6g0;!!Q,imts; en.c!l(!Irarcse ;,~i·-·1l9nt9 ~~~ .. lf;~eC cogrS~f).!1dii~'!í,:g~_~gm~~,as: 
:i51"52'40~40)Wgr \e, ~~8'07:'21:v.Sul,...deste; qu~brand_~se LC!!m.; I!f!l ,a.?jmylejrurl!9), v~~51a~E!ir~ de 

90"00'00", daí, segue-se através de uma linha rela e seca, com uma distância de 6.600,00 
mts, . áté chegar-se ao ponto i ,JIIH 00, •. ' de . cO_C?J.d~l)ad_as geográficas: 51°49'20"00 Wgr e 
04"08'07''27 Sul, deste; ,quebran9o,se.com um" "azirnuje,(r:.4m(),,,,M~rdadeiro de._O.l;J"OO'OO" ao 
Norte de Greenwich, daí, segue-se por uma linha reta e seca com uma' distância de 
6.600,00 metros, Até encontrar-se o ponto M-88, de coordenadas geográficas' 51°49'ió-oo Wgr 
e 04"04'47"73 Sul, deste,-qüe~rªl1di!-se,: C()In, ,-u{n '::~ziiiwleJru-mo) verda.deiro de 270000'00" 
Oesle, segue-se através de uma I!nlla .reta·.ef"s~c.a, com uma distância 6.600,00 mts, até 
chegar-se ao ·.põnto M-87, (ponto inicial). Fechando-se assim o polígono desta área. 
CONFRONTAÇOES: Norte: 6.600,00 mts, com lote nO 61. Sul: 6.600,00 mts, com o lote n° 80 . 
. Leste: 6.600,00 mts, com o lote nO 71. Oeste: 6.600,00 mts, com o lote nO' 79. Proprietário: 
MADECll - MADEIRAS DA AMAZÔNIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA l TOA, pessoa jurídica de 
dil'eito privado interno, com sede na cidade Nova Marabá, Estado do Pará, à Rodovia 
Trânsamazônica km 12, inscrita no CGC/MF sob o n° 04.759.767/0001-50 e Inscrição 

. Estadual nO 15.093.790-2. Numero do Registro Anterior: Não há' .. 0 referido é verdade e dou 
fé. Senador José Porfírio (Pa), 19 de maio de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da .... 
SIlVa. e Sousa .X .X.X.X.xx.xx ,X,XX X,X,XXX,X,XXX.XX XX.XX.XX .X.X.X x ,X,xxx xx xx xx.xx xx xx x 
R-1-M:.351; Nos· termos da Escritura Pública de compra e venda datada de 13 de maio de 
1.993, lavrada às tis 24-v" do livro n° 106 sob o n° 6.194/93 no Cartório do 1" Ofício 



de Notas da Comarca de Altamira - ~~~~~~~~~d~a~q~~~~t~~ adquirido por 
acima já qualificado, neste ato por seu SOCIO diretor, o Sr. 
IUCATELlI, brasileiro, casado, comerciante" re~ídentee\c!ol'!licjliadoJ ~!la cidade Nova Marabá 
no km. 12 da Rodovia Transamazônica,. ,portador'idaçcédula de identidade RG n.o 300.897-
SSPIES e detentor do CPFIMFn.<4'21.·14;í.ióf+r)~or compra feita á FRANCISCO 

,SERALVO, DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, ,.capaz" ,comerciante"residente e 
domiciliado'. em Belém, capital- 'do Estado do Pará, à Travessã", Itoroi'ó''', s/n; 'portador da 

t'-'j!~'1'_' ~, •• ,'" , . '" ,11-:" t"''''''f( 

cédulil'dé "identidade RG n° 174.526 - SSPIPA e detentor do CPFIMF'''n''·166.616.992-72, 
pelCl preçó':terto e ajUstadod~R$ 10.000.000,00 (dez milh'Õ~s,;,'tie hCruZeirosrtondiÇÕ~\!:~ às da 
Escritura. O referido é verdade e dou fé. Senador José PorfiriO-Pará. 19 de maio de 1.993. O 
Oficial do Registro (a) Ismar José da Silvá' e Sousà''x~.x:)(.xJ(5i.x.x.x.x.x.x.x.x.x . .x.x.x . .x.x.x.x.x.x.x. 
AV-2-M~35-1;' Procede-se a esta averbáção ~para,constar,~ ,queljo'imÓveJ;. daicpreseiJte matrícula, 
possui os seguintes lancamentos: adquirido inicialmente por JORGE ANTONIO MACEDO, 
alravés do TItulo de pos'se, expedido, pela :lntel1~ência Municipal da Vila de Souzel, por seu 
Intendente José Porfirio de Miranda, 'datâdoPêlii '10,06,1,901, registrado às tis 101 do livro 

. ~'-" -., •• ri -I r- {"''''''li' -- ;'"'"'~ .. -,.." 

competente I, que por suavei 'i àlieriou' ·-iLNILO DA"] COSTA SILVA, ex vi da ,escritura 
pública' de' compra' e venda,' dátada ,: de '20'03',1.938,' lavrada' às, tis )'101 rdo'IMoinó- i!i"do 
Cartório Samuel Almeida' 'dó' 1°; Ofício' l da·' cidade lo dé 1 Igarapé MiíilPàí-á," qué;,!pof~i';"eü"tümo 
alienou 'á' -FRANCISCO SERAlVO, DE'Ot:lVEIRÁ," ':â!ravésíiílê'l.oêS'critura;i"pública rde: cOll1'pra 
e vend~~,C(jàtada-i;de" 23"'10,1,987, 'lavrada' "às -"tis' ii'dor'livi-à1 fiJO 38 do' =CàítónQ jsâíl{uel 
Alméidado 1° 'Ofício" da Cidade de Igarapéi]\i1in"Pàrá,ªI~que ";finalifiénté'ICalieóôi.i:'::iiõ:,,iátual 
proprietária, a firma MADECtl:' : MADEIRAS "DA AMAlÔNlA,CCOMERCIOê 'E ')INDUSTRIA 

. LIDA:, delÍidamente qualificada' no R:l1 'da 'presente o nHitricula,~ o :referido"é' vérdade' 'e dou 
, fé. Senador José POrfírio(Pa), 19' de 'maio ':"de 1.993, O' 'Oficial do Registro"(aj,'lsmar,'José ;da 

. SilVa 'e'S ousa.x x.x .x,x.x.x.íui.x ,x,x'.x :x.x .'i{j{.x.x x.x.x.x il:x .x.x.x .x,x:iói'.x .x.x.x'.x x:x'.x'J<:Xik.x'.x .xxx.x, 
, Av~iM~351 ;Cerlifico que' cun\prindo '"determinação dá: EXéélentíssima' Sra:'- 'Dese'mbargadora 
Osmarina"Onadir Sampaio Nery; Corr'ég'edbra"de Justiçá' dàs:Comarcas -do'lnterior,;'através- de 
'ProÍliriiént (, 'nO 008/2006-CJCI "de 17 dê mai o de 2006 ;', liàfa . i:o nstar' "' avêrbà-s e ' ô,' bl oquei o 
(ia' p'resentê 'matrícula. O referido é" verdade"e 'dóu-fé: Senado'r" "Jósé Porfiriô(Pâ); 02'de 

, Ji.irihode' 2006, O 'Oficiál do Registro (a)"lsni-ar' Jósé 'da,' Silvã'e' rSoiis'a: x,x.x!X.x~'.x·.x~.x:x.i<.x 
, r' ",' r' -, !'-,:: ~"", i"~ ;,,\,. "1.;"-:'" '~1' .. :.:._:L 

"O refe'rido·é verdade e dou fé. " "" 
Senador José POrfílio(Pa), 01 'de 'Dezembro, de'l 2008 " 
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f,ijo 'lO" 9UIMunicípio,de Senador,dosé~Porfirio:-,'Estado do Parálj- ,CEP .68~360-000· 
:;lt_1mc~· sb fLfldúq fr:.Ji tJ?$ t:!"J .?b~/h·df :~~·:.-:j~I, __ ·;, __ ·;>/_;: eJtk ___ ~_ ,~~._~(~\_ 
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ab~m.I,ÇU,~:(}>~~"X:>!,X?<,:?<·M\~,-?f;~·X,~1\~;~.l\J?a~~.: , 1'~'jd~.:!"a,i!l i~if~ .959 .)(v~'><~:.?<'><~;><i:~,~v:~~· 
. ! )9..fNJlft!f~9!\R NgM'~~!;ti '1!J0~~!i Bv.~~1 ; g,J~!,a)tu[l~'i:". ~.9t~tJ.~ :T~~~~~m!ldo;<f.~,~nd~(Ç\l~an·, 
;;;-l~,~'11;;lJfI111-l.oaJ!la:~.n;;1; ~5.6h!l99!,!p'qf,a (~ilt~M~ ;r:!-e, ~te'oo/.lM'.1i9 'p'i~, ~.><~ J( ~.-l< ~;~.J.<,~,,~,~, 1< -l! ~ cX,~ ~JJ{,.*,-!<,>< 

.N.or-nE, QqNlICI!-IP ç; NAÇIO~lIQADE; DQ'pRQI?,RIE;rARI9: RENllDO JOSE ZUCA1UlI,,'><.x. 
~B 'Numero ilo8e" 'i stritA'nten'ó'i ... NãO' há!:X JÓc,x:~ J:i J<JcX.x :li.x.x:x :x .x:i<x·j(.li j(.><":x.>< XYíti(.x:x.x.x :X'.X.>< I:.tjt~P::',-';';'I, .. dll:J;':j,_~ .r.~I_. {::r'lIh~",tJh7t;;-J.JX...J \-.1' 'n:..Jr;'il: Hi;;)J_" ..}-J"I'''II'il.õ..J -:;;1'" O.J"lld)",'J ':'f.~ :"._~ - I.' 
"t.1M,aJ~I~!J!~ ~~iHmjl,iIT', o~~;:ff.I!.l]t:P~Il,l,9 ~~1l~l!~.J~ ~ru!!·mi81n,;>I~~~~~~e ~j[~~.~é' ~'~Gf',?ra'l'lrl.J,tR.8A. 
:< i~9,~B~.!I~~ e!lJ~"iI:~fnico,·,,\g~1aqll~~.ilqg~1I.fi,c ~iJ q,~"~~~!:!n~;. 'm .OVl:I;t:~,~(l, ~~) (Ç.ória~I·I) ;~.o!,~",a~c; 13. 
i)bAr~~,: 4;.,.,5.~,~,~P.9,~Q0Ii,~,,~ermm,Jm> 26"Wq,gO 5m~('B!'{I,W~ICI.IJIO:,I)~~~..,~a,?~ J?'~~J) f;~mr~(h;E.~t~.dob:' do 
;~ . .r.~~:~._ )t~.~~~~Ji~~)C~l?~~5W.!Y~~ P.\I\g_e~~l~iç~~(:l, ~g f11J~er!!l,lt;~~9.~i;P~~lpud~~·~irr)d~ •. '.~el~tó "1.~-~!'~~~)i- de 

coordenadas geograficas: 52°18'00"00 Wgr e 03°46'41"21 Sul, onentado iniCialmente por um 
azimute (~mo) verdadeiro de 1Jl,~9'go;b~p.1!3~aJ'ol~,~~H,E1-,~e por uma linha reta e seca. com 
uma distancia de ~;~RQ,o~qj Il'!~~.;, rl~~;j ,~n~en,tt,ar-,~e-l i2' ;p,? .. n~0"Mi~~!..:)9j~,§pordenadas geogra.ficas: 
52"18'00''00 Wgr e 03"50'01"21 Sul, deste, quebrando-se com um aZimute (rum9) .. ver.!ladelro de 
90"00'00" Leste, daí, segue-se através de uma linha reta e seca, com ,uma:' aistância de 
6.600,00 mts, até chegar:sel\::;~~1(!'~jnt!.l~·~3~;] ~~;'(J.?9r~~~a.das geográfi~a,s:'" 52"14'40iJO Wgr 
e 03"50'01"21 Sul, . deste,. quebrand9.";~'~í1S!l.~,l,u'!l,ii ~imute (rumo) verdadeirol'cJE! 0o,:'lJ0W· ao 
Norte de GreenWlch, dai, segue-se por uma linha reta e seca com, '!lma,.,dlstancla: de 
6.600,00 metros. Até encontrar-se o ponto M-20, de coordenadas geográficas 52"14'40"00 Wgr 
e 03°46'41"27 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadêiro .,de .210"00'00· 
Oeste, daí, segue-se através de uma linha reta e seca, com uma distância '6.600,00 mts, 
até chegar-se ao ponto M-19, (ponto inicial). Fechando-se assim o polígono desta área. 
CONFRONTAÇÕES: Norte: 6.600,00 mts, com lote nO 01. Sul: 6.600,00 mts, com o lote nO 24. 
Leste: 6.600,00 mts.- com o lote n° 14. Oeste: 6.600,00 mts, com o lote nO 12. Proprietário: 
RENILDO JOSÉ ZUCATELLI, brasileiro, ~_casado, comerciante, residente e domiciliado na 
cidlilde Nova Marabá no km 12 da iRo,dovia Transamazõnica, portador da cédula de 
ideritidade RG. 290.914-SSPIES e detentor do CPF/MF nO 493.295.317115. Numero do 
Regisíro. Anterior: Não há. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 19 de maio 
de 1.993. O'0ficial 'do'Registro (a) Ismar 'José da Silva e Sousa .><.X.><.><.><.><.><.><.><.><.><.X.><.><.><.><,X.>< .. 
R-1-M-352; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda datada de 13 de maio de 
1.993, lavrada às tis 28->1'/30->1' do livro n" 1 01 sob o nO 6 .192/93 no Cartório do 1° 
Ofício de Notas da Comarca de AHamira - Pará, o imóvel constante da presente Matricula 
foi adquirido por RENILDO JOSÉ ZUCA1ELlI, acima já qualificado por compra feita a 
FRANCISCO SERAlVO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, capaz, comerciante, residente 
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e domiciliado em Belém, capital do 'Pará, à Travessa lIororó s/ri, portador da 
cédula de identidade RG nO 174.526 - e detentor do CPFIMF nO. 166'616.992-72, 
pelo preço celi0 e ajustado de RS 10.000 milhões de cruzeiros). Ccin.dições: às da 
Escritura. Certidão: cerlificoe~ dou fé, •. que. o' Im post9\Sle 'T!ansmissão de Bens'·lm§veis foi 
pago junto a Prefeitura Municipal .• de .S.~na.~<!r:., ~,~~~ 'i ff~gírio - Pará, através do' 'documento 
de arrecadação Municipal n° OOO~, ,valor •. de Cr$ ~!.1}00;00 em 19 de maio de 1.993. O 

"ref;;ridg,é '{.er~ade e~ou fé.: ~e.l)ador José Porfírio-PilrL19,d~ !-Il'!,a!~:; ~~,-:l.~~~.p~Ofiç,~~1 do 
Regl~trC?Ja»),~marJose da Silva e Sousa ;?<.x.x.xxx.x.x.xx.x.x.xxx.x·~rl9(,x.x,X'~':iXf)(.x:x.xx.~.xx 
AVc.2cfllJ~352; ,Procede-se a esta averbaçao para constar que !lo 1n:!'ov~l' ~~!"f'pr.~sel)'t?\ ~rn.a,rtcula, 
possui 'os"'lseguintes la'nçaitientos: havido inicialmente por>RAIMUNDO CEUOV'MAtEHER 
FARURV, através do Titulo de posse, datado de 31.12.1.904, expedido pela Intendência 
Municipal da Vila de Souzel~ por seu 'Inhindenfe ';;José' "Porfírio de Miranda, datado de 
10.06.1'901,:J·registrado às tis 47 do competente>:digo;··competente: lilÍTo>nO)llIpt\que por sua 
vez alienou à JORGE DOS SANTOS BASTOS, através da escritura pública de compra 
e venda, datada de 12.07.1.938, lavrada:~às'ltls, 47 do livro nO li, do cartório Samuel 
Almeida da cidade de IgarapéMili-Pará,qué';,,"ptlc-Seu turno. alienou à FRANCISCO SERALVO 
DE OLIVEIRA, através de esdilurá"~úblic'aVdélcoitprii,:le venda, datada. de 24.10.1.938, 
IÍlwadil' às 'tis 2-VOdo livro nO 38' do Cárt6íio Samuel Àlrrieidâ 'do'; 1'" àflcio !d~JcYd13dé",4de 
Igarapé' MirjlPlu:~;':'qué finalmente 'allenóu.'ao:aiUàl 'propri~tanof~RÉNI~DO'~ josPiUCATElll, 
devidainente qualifiéailá hoR-1 da pres'ente~ 'rriatrii!üta~t'b "refeiido''é''verdilde' e'iloiJ fé~"seí'iàilor 

I' "1'- :.: -, J, ," •. - :" ... 1 .. (. "-1"(' ··"'-ii"~\! r:.-,',"- '-"I· ..... ll·I(~'1i, '-4".-1('./.11 
Jose'Porflrio(Pa); 19 de maio de 1.993. O Oficial do Registro'(a)''''lsmar'José da SHva e"Sousa. 
Av,3,M:.352;' 'Certifico' que cumprindo' detérminaçãií'da 'Exéeienlíssi'iná' .Sr~ê;róe's'emSàrgal!ora 

'Cislllarinaó 'Onadii Sam'paio 'Nery, ÓirregeCli)rá de Jí.isíiça das cComar~as :~iio;lntenô~; iflirave~rde 
~'1;1' :.-" ',' . -," ~·,l;--, ~·-· .. · __ ··-.tt;:·,·~,<;:·r·;)/ll .':-•.•. ,,::,' ...... 1,·J:'·I;::"t·r.h~l..., 

, Provimento·. nO 008/2006-CJCI de 17 de. maio' de 2006;'; para 'constar' averb~se,"o bloqueio 
, . dá;:presenH~;matrícúla: O 'refendo' é verdad'ê' , e "doü'fé:" senií'dor"\Jose';POrfirliJ(rja),1- 02" "'de 
:. -- 1 .• ['" "",,".-. ,. , ... "'1 .'1 I,h r""'tl" ,. __ .,. "\'-<\1'1"''"'''''1, IC'IH-'I~' -·i·" <:,,_;:-: ... 1 

. 'Junho de 2006. O Oficial do Registro '(li) Ismaf Jo'se da"Silvae·Sousax.x.x.xj(x'.x:x.x.x:x.x.x 
'I'· 1,-' t ._;;"~.';!'" \.'f-". - .~ , .. : '.: :.' .;;",". '_;í ,-,:..;' '~,' <;g_,"~-:;d)~=' 2!JnBtllj.;.~"'(':' 

.. ' ';"'c _ .,:..:, Orderidoé'veidi;'de'gd(jJ'tê': ê", .,' .. , •... ~. ',T;' ., ... "", 

'"li,,,: }"-: Senador JOSéP~rfírio(Pl:i')',:;irf'~e;'bez,embr()"d~i.2a08' , i: ',J,I.' ';': :~.',," 
-' ,', .... }-.;:: ~ .I";,,, , '-r, . ·lIj(.·,· .... q!~ ~ ... !.~,~I. ", •. - . \. ',:f: .'j ~"i 01,\.'1 ~.If,· ~ " ., 
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Folha n° 160 

,"I'; ,"":í13Ll.) , ,1'1 .' 

MJ'\It"(.I.J'\ !-_l!f.'~, ~QU~úPA·,;SILVA 
." ,,'I ~ ·IIESCreventedSubstituta,· -

;. ",lCPFlM F.lf.n:o 463.063.152-68: 
H'3;j ;)l~;,:, '~'\} f .! ;-r,i:', ó:- 'i :;~: .(>:! .. >Il'·~' .~! :~._ -I' l(II~H fio, 

~()rÜ"lúS 9:?'J" ',ú;),:;;-'"> o~ Ul_, J .:, ~IRua'çnradentes ~N.O;537!~Centro;;,t·, :-j,nf.,"': .1 :- l.~r - .:.:: 

I. r, l t. )< h 'MuniCípiO tle-'Senador José"PorfíriO'~"Estállo do' Párã~ _i;CEP ~68~136o-000' 
~í!..l.ll!tF~ ~Ln:;-;z~)t',--' )·f· ;q,"1,1!" ~q ~-'~ ,,', ;-.• -" 't. ,o-, 1 1-. l/f'; ~···'::I ''j~'::, ":.:' j) ' . 

. bV.:Ú,-~_. /-".' r!~1:0l·;!.: i .. (l~.1Uf"í"-·'- :~::. r ·d.~;:.!-pP...;.')jrii .'1 ;hl..~'-t ;~r)i;::".1 -:'o;'"lr.i ;.;t-;jj)':_~>,; 
::;; lC'":Jil U~': "I-:JI~~;:;'C:-'d':'~ --- j<':~:--f',iJ;t:'~''l:~~ Çertl~a~ ~~ .. Gbfjí~~; ~~~-'r,fF -:;1.' ::1 1~ "'~J - 'I: 

')1;': C". >i,~ êr d; .:;r.f:,lk'\2C,1 .,o;.:REGISiT'R01DE~IMOV.EISH:;ini 'J",~ ''lI; "':'·'é'.'; ,)., 

f., ~MAiTRICUL:Mi.353lX:)CX XX'.X;X'X·.xX,X.x.l<X.X. )(-.Data'~119 de m aio:de,)h993J-xxxx xx.x·XJU<XXX. 
"IIDENTlFICAÇÃ-O.,NOMINAI1;~im.óVeIRurai:Óleballuna.~ Lot~~8 denon!inadoJ=.azenda::Coríarf;,!:!lm 

"cunia!Járea ,del4 .356h'aOOaOOca: situada neste Município x'xx,xxcxx xxx:x:x:xx.x'x-x:X:X-O><X.l<.l<:Xx 
:;INOME,;"OO.MlcítlO. EtNAClONAIlIIDADEtDOjPRO.PRIETÁRIO.:.:MANOBRE -'MADEIRAS ,NOBRE 
J;' DO, NOIÜEiL TOA· X .x X'X,X .X-.x.x x xl.x x ,x"x:,x 0CX·,x.X .Xox-~i.x x x .xx x.x .x.Jcx.x ,x x x x,.x x.x X ,xx X JeX I .- - - _. ,---_ .• _ •• __ . _ ... ,_. __ ,. __ " •.•• _. _ .~."t.,,--

;-(Núinero,do Registro Anterior. Não'ihá,jJcx:xxxxx-x.x:x'.x:x.xx·xx,x:x·xx'x.x:xcXx;x:xxx.x.xxx,xx 
"J tMatrícula Ide/um-Jmóveli(Rural.l(como::abaixo::· se;!segue: Ins!ilulo~,de! Terras). do.t.Pàrâ.,;)iTE~PA. 
ti .!?epartam eniô .-técnico<; Divisãô),cartogÜÍfica: . G.leba .-[fttnii" !Illl o.v~t:1J Faz_~Ilc.lª C9~8rí d9!'i!i'tn?J .48 . 
. r:Areã: 4~356haOOaOOca!() Perímetro: 1 261.4QO,00. mts .. ' -,Município'I~Senadori;José.l POrfíri~;l 'E;stado i-do 

f.IPará:'c»iMemorial,ói Oescrilive):!s;Qescriçâo >./do,·, perímetro:llH Pl'lrtindo;se ,do.;' •• pont.o:~M-:,62:\"!l.de 
~ tcoordena d,asi1 ,geográficas :1353~3 ':30) Vl!grr' '. e:0.3':5.1;27~71Sul, , ,0!i,enla.ml,!>: f,inic.i-ªIm ~nt~fm P!1f,' !lm 
ol:azimule:(rumo)(!verdadeiro·t de 9(r,'Q0:00:';teste ,(daí;; segue-se 1 por;Lumaltlinbao reta e!r,seca" com 
"i:uma~ d.istâncialo(deé~ 6,600!00·1:melrós".Io'até, encontrar,secol~;'iponto M,63; 'l-.d,e ~,t,C90rd~nadas 
':geográficas: lÔ2~11O;00,",00N\lgr .e!i:03~.1'27.'::H· $ul;; dç"te ,qU!!~rl;lr:l(!o~§~)f\t:Ofl!' umJ";l!lil!1l,11~i(f!!I'I)O) 

verdadeiro de 180"00'00" Sul, daí, segue-se através de uma linha reta e seca, com uma 
distância de 6.600,00 metros, àté'Jlchegar,se ,.;ào:!ponto:)M-74, de coordenadas geográficas: 
52"00'00"00 Wgr el(M~'11O:44~36ISul;<; deste, quebrando,.se' C9m, umsnazimute (rumo) verdadeiro 
de 270"00'00" O.este, daí, segue-se por um a linha reta e seca, com uma distância de 
6.600,00 mts, até encontrar-se .. _9 __ P_O!}t~ .. M-P,_~~_s.~orde!l.!l_das geográficas 52':tJ3:30"30 Sul, 
deste, quebrando-se com um;::azimule ,(rumo);~verdadeiro\rde: 00"00'00' ao iNortê 'Gre'enwich, 
daí, segue:se~-àfr'avés de uma linha I,reta; seca; ;,icom uma distância de"·.6.600,00 mts~ até 
chegar-se ao ponto M-62 (ponto inicial). Fechando-se assim o polígono, desta área. 
ProprietáriO: MANOBRE - MADEIRAS NOBRE DO NORTE lIDA, pessoa jurídica de :direito 
priva'do internei, com sede na cidade Nova Marabá, no km. 02 da Rodovia Tran~amazônica, 
inscma . no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda'·· CGCJMF nO 
15.251.622/0001- e Inscrita Estadual nO 15.126.453/8. Numero do Registro Anterior: Não 
há. 'o referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 19 de maio de 1.993. o. Oficial 
do Registro (a) Ismar José da,Silva e Sousa X.x.xX.X.X.X.X.X.xX.xX.xX.xX.xX.X.X.x.xxX.x.xxx.xx 
R-1-M-353; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 12 de maio de 
1.993, lavrãda-.. às~fls 'nó 16-11"/19 do livro nO 105, sob o nO 6.185/93, no Cartório do 10 

O.fício de Notas da Comarca de AHamira - Pará, o imóvel constante da presente matricula 
foi adquirido por MANOBRE - MADEIRAS NOBRE DO NORTE LIDA, acima já qualificado, 
neste ato representada por seu sócio diretor, o Sr. RENtlDO ZUCATElU, brasileiro, casado, 



OFíCIO 
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comerciante, portador da cédula de idenii(já~le:'I~G n.o 30.0..897 - SSP/SP e detentor do 
CPFIMF n.o 421.144.20.7-44, residente e na cidade Nova Marabá no kin. 12 da 
RodoVia Transamazônica, por compra . à FRANCISCO SERAlVO DE OLIVEIRA, 
brasileiro, solteiro, maior, capaz, comen::iante'- J~sjdent~ e domiciliado em Belém, capital do 
Estado do Pará, à Travessa lIororó s/n, poriadof'da ~ cédl,lla de identidade RG nO 174.526-
SSP/PA, e detentor do CPFiMF n° 166.616.992-72, pelo pr~ço certo e ajustado de RS 
10..0.0.0..0.0.0.,0.0. (dez milhões de cruzeiros). Condições: às da Escritura: Certidão: certifico' e dou 
fé que,"'o': Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITRI, foi 'pago :~pelo Documento 
dé:" Arrecadação Municipal- DAM, expedido pela Prefeitura Municipal de· Senador José 
Porfírio, Pará, no valor de Cr$ 871.20.0.,0.0., datado de 19 de maio de 1.993, que fica 
fazendo parte integrante desta matricula. O referido ,é verdade e dou fé. Senador José Porfírio
Pará. 19 de ,maio .de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Si~a •. e ,So~9a.t.lC.x.x.x.x.x.x.x 
AV-2-M-353; Procede,se a esta averbação para constar que o imóvel da presente matrícula, 
possui os seguintes lançamentos: haVido. inicia!mente por RAIMUNDO ERUDlNO DA SilVA, 
através de Título de posse datada dé31"12:·', expedida pela Intendência Municipal da 
Vila de Souzel, por seu intendente José;Porfírio :de Miranda, registrado às fls 99 do livro 
competente' I,' o qual por sua vez alienoU" à CARl!OS: MAGNO' RODRIGUES;'.' ex: \ri 'da 
escritura pública de compra e venda, datada de '22.0.7:.:1.938, '-:Iavrada,,,às~fls, l11-VO d6:livro 
n° I, do Cartório Samuel Almeida do 1°.' OfÍcio 'da' cidade . de. 'Igarapé Miri-Pará, :o',qual,· por 
seu turno 'alieriou 'à FRANCISCO SERAlVO DE OLIVEIRA; I, ex vi· : da escritura '~púl)liéa "de 
compra e venda, datada de 23.10..1.987, lavrada às' 'fls '24-VO ·do'livro:no.38,"'dó:Caitórío 
Samuel Almeida do 10 Ofício da cidade de ,Igarapé Miri-pará, o' qual por 'sua ',vez"alienou 
ao atual proptietário: MANOBRE' - MADEIRAS'NOBRE DO: ,;NORTE 'l TOA, :deVidaméme 
qualificada 'no corpo" desta malticula.'· O referido"é', 'verdade') e 'dou'fé. Senador' José 
Porfírio(Pa), 19 de maio· de 1.993 .. O Oficial do Registro' (a) 'Ismar, José 'da "Silva "e Sousa. 
AV-3-M-353; Cet1ifico que cum prindo determinação 'da' Excelentíssima·, Sra}, Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nely, Corregedora de Justiça' das Co'marcas : ,do Inferior,') através,'de 

'Provimento na DD8/2DD6,CJCI de 1-7 de maio de. 20.0.6,1 para éonstaf)~averba-se" o ,bloqueiO 
da presente matrícula. O referido' é verdade e"dou fé.';,Senaéior., José~'Porfírio(Pa); 0.2'". de 
Junho de 20.0.6. O Oficial do Registro '(a) Is'inár J"osé 'dif'Silva e·Sóiis'a:x'.x)i';i.x.x.xJ(.x.x.x.x.x 
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O referido é verdade .edou. fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 0.1 de ·Dezembro de' '20.0.8 
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,[, ":' ';'::i13L',l:',,_. _:.)~:' , ..• ' "R EGI STR0 OEIMOVBS :ou~ O :1 ONIl 5' ;,~.·r,·:0: 
°qMATRIÇ9~é .~~4.l!J(l<.J(.x.~!X.x.:.x:·1P(X:l<'l(;X.1!;.Datl!::,,,191~_e,:rllai!! d~!,~ ;~~ª ·1.t!<~,.2<,,J:<;-l!.:?<·~~.)<,~ ... )( . .x 
[)d9E~Jlfj!Ç,~Ç.AQ;!)IÇlM!~~~.:;1f!tJ1.Ó't~1 ~\lr.!l.I.IJ~!~b~, ~t,,;,ga,.,; l,9!e 6H.!!I~~}10\'J.~,~,d,?.:F.I~~r,~a S,ori~rí, 
,,:cOmji.l!.rll~ ªr.~ª.'~d_~ 4.~§6hllOo.ª00Y!f.~~4ª.91! n~~le .~!;l!!j~!P.!9l.x~~~:~~;,JU!~.xX:,X~.-1!.-l<)!;l<.x~.,~.x . 
. ', N8ME,J)OM',CI4'Q,I;,.NAJ!JON~.L.!p-;t\pE;Ifq;iRJ~QPRI~J:A.RLq:j SROMII!DO::: ZUCA TElll'31~.~.x~.x· 
'KNl!m~r~!..d.o I)çgistr~ AJltl).rior ~!!?, ~ª,,1.x:l<.;l<-1i,~;X-!5,P:1LM~J!,-lP.*J.<,-i</XJ!.xM~J.~,~;~·X,~,HP 
,,,Matncl!I~I'~~ Um!, Im~y_eJ~i!~~~al "!,,qIl)O/>~1! ls.e_gl-'~':~J~~~~~l!!~!J.9~g~Te"3l.s,3i~~IO.Pc!!ra ;;IX!E~~A. 
U l?~P3l/:tam.eQt,C],!r:re.ÇLllcp, D1YI~~O" l~~rtogr~~c~., 1;@.1,~I?a ~\l'1~i.l IJIlo,Y.~i;·J$IZ~rJ!!.!! 'fÇJ>fll!r,l, 19,!lbr;lF (,1 2. 

Area:.4.356haOOaOOca. Re~ímetr.o:.26.400 00 mts. Município: Senador .. Jos.é Porfírio,Estadó ,do 
........ ~.,-, ........ ~ " ........ " •.• ' . .;'-n.} ............. , .•.••..• -, .... • ~!.'; .. ' .... .J -; •• " •.• '.~ :: .. _y 1: ... 111.. .. 1 ;,~.,(j1:t.-lt.J'''I, .... -, 1_-'1'1:'_' 

., ·i!?.!'I!a·16t.~.I!'!1.9~al. elºe~çm!.Y9 .. :itJjº,Çs..t:riçJtO ,Ao';f1I Pl!!}!!!~tf(b, ,i R~~i!ld%sj~; (.!!.ç;I;:p.çnt~r'; 114-,1.!, 'I.~de 
"tCoC!J'dçflad.a!li!gçl?gr~fiÇ.~~:,o~?'?1 '~9; VV'!!~L~ ~. ~,03~4ftg~~ 1§~1, ,R~!lrt,~,Q~?<tf!!!ic!~I\",~nt\:, .i·l!mr~(um 
'. ~im!!le,.(rum.o)., :v~r~ad~i,%I~!t ~,qmO'ºo,"c.~esJ,~, JI,~\, 1 ~~Lgu~se il·P~!,)l'!.m..1'!n,li!!~!btfet,a ~,J,~~.~~::; ~~m 

LumaJ di§tâncil:l'ü.de?, • .!l,60.Q,99;1,@etrQ.s, "J até ~"-!;~n!r!lr~seo9 .. ,Il~nt~. M;19, ;"~~ e t.<;~!lr~~n\l.d.as 
.,ge9gr~fjf~~,: ;; gl~~,0I!';)!!fgr ;, e ,?,;g~041.'~ 77 .. 7.. S,';',I, ,,:,~e,~!e -9f,1~~,ç\lI)<!~s,~,diom '_' U"1fJf,azi"!, ~e}fUT.0) 

verdadeiro de 18(JO()O'OO' Sul, daI, segue-se atraves de uma hnha reta e seca, com uma 
distância de 6.600,00 metros, até".çhl1ga~"~~,., .. ao.,P9"1to r,M-32, de coordenadas geográficas: 
52"18'00"00 Wgr e JP~O:Q!"??'.;~!J,,;}!~ste,: I.q~ebr.~r;J~.o::s~,'cgPll!;l?}(,q!lZimute (rumo) verdadeiro 
de 27(JO()O'00" Oeste, daí, segue-se por uma linha reta e seca, com uma distância de 
4.890,00 metros, até encontrar-se o ponto M-18-A, de coordenadas geográfiéãs·.\5,~0'34"27 
Wgr e 03°50.'07"27 Sul, daj,2~@~n:4á"-dój,:n~~r,n~.sll1~)I.i!1~!i;íreta e secl1;,~com uma!op(stância 
digo com um mesmo azimute (ruf!)~)."verd!!~eir,~lt,·~e 27(JO()O'00" Oest'1ii'p)m a distallcia de 
1.710,00 mts, até chegar-se ao ponto M:18, de coordenadas geográfic~~ 52"21:3,0:'30;lNgr e 
03"50'07"27 Sul, deste, quebrandO-se com um azimute (rumo) verdadeiro de O(JO()O'OO' ao 
Norte Greenwich, daí, segue-se por uma linha reta e seca, com <uma distância de 
6.600,00 mts, encontrar-se _ o ponto M-17 (ponto inicial). FechandO-se as·sim. o polígono 
desta área. CONFRONTAÇOES: Norte: 6.600,00 metros, com o lote nO 06. Sul: 6.600,00 
metros com os lotes n°.s 11 e 23-A. leste: 6.600,00 . melros, com o lote n° 13. Oeste: 
6,600,ÓO metros, com o lote n° 1'., Proprietário: ROMllDO ZUCATElll, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado na cidade Nova Marabá, no km. 12 da Rodovia 
Transáinazônica, portador da carteira de identidade RG n° 290.914-SSPIES e detentor do 
CPFIMF nO 493.295.377/15. Numer,o do Registro Anterior: Não há. O referido é verdade e 
dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 1.!! de ~aio .de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .x.x.x.xJ(.x.x.x.x.x.x.xJ(.XJ(.x.x.X.x.x.x.X.X.X.x.X.x.x.X.X.x.x.X.X.X.xx .x.X.X.X x.xJ(.x.x. 
R-1-M-354; Nos tennos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 12 de maio de 
1.993, lavrada às tis nO 23-VO/26 do livro nO 107,sob o n° 6.188, no Cartório do 1° Ofício 



CO OfíCIO 
Porfírio 

de Notas da Comarca de AHamira - constante da presente, matricula foi 
adquirido por ROMILDO ZUCATELlI, a ' qualificado, por compra feita à, FRANCISCO 
SERAlVO DE OLIVEIRA,-, brasileiro, '. '. J :;; !!I~ior" :ÇJlPl"f.,.1 l,iomerciante, residente e 
domiciliado em Belém, 'capilaldo' Estàdo. do~ 'Pará,' â,'Travéssa' 'lIororó sln, portador da 
cédula de identidade RG n° 174,526 :'SS'PÍPi\"e"délenlor do CPF!MF n° 166.616.992-72, 

,pe!?" Pr,~ço ,~e.p,~ e ajus!ado deR$ :1O.~00.000~00·(deZ 'inllh.~ês ,d~ f~,~~ro~), C~m.dições: ~s .da 
Escritura:'Certldao: certifico e dou fe que, o Imposto"de' Transmlssao de Bens Imovels
I.T.BJ",'fói' "pàgo . 'junto" a .Prefeitura Municipal de Senador José' Porfírio'-Pará, através 
dáq!Uià ~ 0%010 no" valor' de Cr$ 871.200,00, datado de: 19.05.93.' 'O referidoiéverdade e 
dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 19 de maio de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar 
José da Silva e Sousa .X.X.X.XX.X.XX.XX.XXX.X.XXXX.XJ<'.XX.X,X.XXXX.XXXXXXX.XXxxxxxx. 
AV-2-M-354; ,P.rocede-se·a esta, averbação :para:'~ons~ar:çq4e ' o im~yeL. da : pr,e.s~!IJ!e matrícula, 
possui os seguintes lançamentos: adquirido inicialmente por JOAO DOS SANTOS SILVA, 
através de Título de posse, expedida. pel,a .Intendência Municipal da Vila de Souzel, por 
seu intendente José PorfÍl'io de MirarÍda, ':' ;~àt~'da, de ,22.08.1.902, registrado às tis 15 do 
competente livro 11, o qual por' :i:iJ!{vEi:Hàlíênoú~'à,1'tEANDRO SARMENTO, ex vi da 
escrilurapública de compra e' venda, ilatada'-'de '10.07.1 :935~'lavrada'às ils 15" do' IMO"n° 
11, 'doCartó'rió S'l'Ímuel c. Almeida'do '1° Ofício "da~1cidà'dél file 'Igarapé rViiri:.pará,· o' qual ipót"seu 
turnoalienoll 'à' ;, FRANCISCO' SERAlV'Ó 'DE :oi:IVEIRA:ü('ex[vi 'oda I escritura pública: 'de 
éompra'é'tréÓdiÇ'dàtàda"'de' 24.10:1'.987; 'IÍlvradlÍJàs "'tis '·29c.VO '-'do'IMo 'no38~:do 'tÍiilório 

- Saniuel Alm~íâa'dó '1°' OfíciO da cidade' 'de'lgà'rap'é Min-Parâ', o qual' por"'suil '.,}ez'· ali~riou 
só' 'àtual""proprietáno':· ROMILDO'::'ZUCATEltl, dêvidânWiiíte ''''qúàlificadó' rio' c'orp'o:':"desta 
maiiicuia~O referido é"verdade e dóLifé. :S'enádOr-jose'Pornfio(Pâ); 191' de' "máió'''de'1,993J O 

',' "., -, . ," ... : ' .. ," 1'-"" .,L; iI-·:~:". :,' "'"1,-,<--,1 .. -.-.r~,"'.··nn-~':: __ 2:CI, :. 
'OfiCIai :do RegIstro (a) Ismar Jose da' Silva e "Sousa'~x.xx.xj(.xxx~x:x,x.xx:x.x~xxj(x:xj(j()cj(, 
AV-J.'M-354; 'Cêrtifiêo , que' cúm Ílrindo 'idéfenÍlilJa'ção (dâ'''9<~elelJlíssimá:' $ra,itDesêmbargadôra 

. Osmarina Onadir Sampaio' Neiy, Corregedora 'de Justiça dilfl 'Comarc'às" :'dó'liíferior,"âtravesde 

. Provimento n'" 00ai2006--CJCf"de n-"{je' niilío (fé i006',"pá'ra 'êônstâY:;;'averba:se "<f"blóqueio 
da presente niatrícula. O' referido é verdade e 'dou fé:I':Sêna'dóijt'José~'Porfírio(Pa)1 02' de 

. .~- ',' '," -~--,'1"";' ';:"', - . '_ ·I-"j··~ .. -'--· ,.----.~ . 
Junho de 2006. 'O Oficial do Registro '(a) Ismar"Jose dS'Silva"e SousacxJex:xxxx:i<'>OLX'.XX 

'U ." .,i· ',í j- ',,!- '"}-::-:: . 'o:' '." '~c -"1"';'".1, - fi~::.:'t,~ :.-, 

O referido"é verdade'e dou'fé', ·"T'·; ,;j'. " ", 

Senador José Porfírio(píÍ);'01 dê "Dezémbro 'déi':üíoà ~ ,: (- , " 
~ _,f ,- ,!': f,,::-: !'~' l' ':;:' ,:."; . -'J-:,--~~'j , I 

>,:' • 

1,. , 
'. ' 

'- ; .~ .-r -, 
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-,' .. "I'h .~'--'c.hh\·~_"".~~- ' .. Rua 'firadentes Nl;,537- Centro,··,}!. 
"'.l~~)r"ú1! :Milnitípio'dê'S'imá'dór 'José ~Pôrlírio'- EStado 1 do 'Parã:!-'~GEP;::6B:36Ü'-OOO 
_; lt1:""lt:rlL;,~' t,h ~'. _.n :'õ, ... :"(.i!?I,)~. \:'-'~" ;1; - ~.' .... b;~;., L,":'\'L ;--:I'.ir:r.'··:f"j. :' .. 

':J/u:i,.'::'=:.; St: "I V"-t nS4:'-,-! -I.',:.l_,íl" .>', . :'L·r!_,J·~.6 -', j"" ::,,'.~ ~2 t!~ -!(..(; . ' .. 

'11: i,~ ~ ~1'1 .:.7 sbr.: Pif.:' -- :-~~~ r ;T' J. L I; .. C~_rtl~~O _de;'f.' ... !~_,lj , 'o' , F ".r 1 

.:U ·1It-15é''''''L. "iJ f):.,,1 "REGISTROiDE!IMOVEIS~' ".:.'.., ·'n 

, iJMAiTRí0U lA: ii 361, '>LX:XX~X,XJ(X;.J(.X,x,x.x:x: XI 'Data: J 7.i.de~ junhoJde-'i1~993 J(!x,)(.)<J(.x·XX)(J(x 

J ;IDENTIFICAÇÃ0éNOMINAL:t,ilmóvi! Rural ~ Gleba .Ituna ':,Iofé ,01;:def)Ominadold~azenda.tG.oriarí, 
:::tlcom'(umaJiárea ae:4!356hsOOaOOcal' situada: ,neste i Município .Jcx,x:X:X.X;)(:x.xxxx.J(·;x·x.xJ(J(x. 
,.,NOME,; D0Mld ~10!E~NAGI0NAiiIDADEé, El.O: 8ROPRIE:rÁRIO:li\iROMILDO,,; zucÃ TELil;!f':X!l(~ J(. 
9, ,Núm erq d oIRegistr.o, Arteriom NII;IIL : .x,,x x ,X .x.x'J(.x J( oi< X.x ,x;x. :X,x J( J< J<:)(,x~:x .l5'x X;?! ,.x.x;~ ,l<. X;?! JL:x x. 
"Matrícula x,de, lumocimóvelx, RuralJccomo ise' segue,ollnstituto t.de;liT.en:as f'ldoR!p'ará 'o' IJE~PA. 

'l:ÇleRartam ento) Técnico",DiVisão;'cartográfics: ,Gleba:; ltuna,cl,lmó:v:el: Ji.~enda iIÇ.c>ri~rí, clçt!.e: I1D,01. 
~ : Area:\ 4 .35 6haOOaOOca:,;I: ~rcím etro c:, 126 ,49 Q,OO mts ~I ~u.r;ajç ípioj ~en.adorB ~~~~" p"g.rfirLo, ~ /;s.t.ad9 : do 
(Jo:I~ará" :Memorial"',Descritivo:· ;Descrição; do c, 'perímetro: ,partir:lC~Q,-s,~HJs.d9Dü ponto, !flfIII;.O~., ,Li de 
:: ,., coordenadasllIgeográficas: 1(52~,1!-30"~Wgr.. e, 03~9:2-7"27 Sul,;'",orientadol!Ji,nicialmj::nte. ;-p'or51 um 

., ,azimute (rumo),verdadeiro; de f9~0:00~ Leste; dl1í, !!~g!J~:s~l:p~r, l!!J!~ljdinlla r~Jll~ eê,§eç~iLçom 
uma distância de 6.600,00 metros, até encontrar-se -o ponto M-02, de coordenadas 
geográficas: 52"18'00"00 Wgr e ó03~9'27\'27JSulr deste;"quebrando-se com um azimute (rumo) 
verdadeiro de 18~0:00"",Sul>;·"daí;,:;segue-se" atrayês :~de:; !I!Il11 ,.linl1~Ir,:!!"ta e s~ca" .com uma 
distância de 6.600.00 metros, até chegar-se ao ponto M-08, de coordenadas" geográficas: . . \ . 
52"18'00"00 Wgr e 03D42'44"27 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro 
de 270000'00" Oeste, da{-;:segue"se por., uma: linha - réta~:;e' . seca, com. ·uma distância de 
6.600,00 metros, até encontrar-se o,·;p(mto ,M-OT,,' de coordenadas geogrfoficas 52"21'30"30 
Wgr e 03D42'44"27 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 
00000'00" ao Norte Greenwich, daí, segue-se através de uma linha reta e·,.seca, com uma 
disiância de 6.600,00 mts. até chegar-se ao ponto M-01 (ponto iniciàl). Fechando-se 
assim o polígono desta área. CONFRONTAÇÕES: Norte: 6.600,00 metros, com terras do 
Estado. Sul: 6.600,00 melros, com o lote nD 06. -Leste;- 6:600,00 metros, com o lote nD 

'02. Oeste: 6.600,00 metros, com . terras do Estado. Pniprietáj;ó: ROMllDO ZUCATElll, 
b~!lsileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade Nova Marabá, no km. 12 
da 'Rodovia Transamazônica, portador da carteira de identidade, 1 RG nD 290.914--SSPIES e 
detentõr do CPFfMF nD 493.295.377/15. Numero do Registro Anterior: N/HIL. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 17 de junhO de 1.993. O Oficial do Registro 
(a) Ismar José da Silva e Sousa J(J(J( .X.XJ(J( J(.xx.X .X.X.X.X xXJ(J( .X.XJ(.XJ(J(J(.xX.X.X.xXJ(J(.X.X 
R-1-M-361; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 14 de junho de 
1.993, lavrada às tis nD 71172·yD do livro nD 107, sob o nO 6.248/93, no Cartório do 1° 
Ofício de Notas da Comarca de Altamira - Pará, o imóvel constante da presente matricula foi 
adquirido por ROMllDO ZUCATElll, acima já qualificado, por compra feita à PAULO 



RTC)RICHQ9~UN,ICO oficIO 
Porfírio 

ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, c.oriiêrCiante residente e domiciliado, na cidade de 
Belém, capital deste Estado do Pará, à e bairro, portador da. cédula de 
identidade RG n° 918.433- SSPíPA .do ÇPfíMF,' 1')1. OJ7.042.333-68, pelo preço 
certo e ajustado de R$ 50 ,. . , . iniltiõeãl,-de 'cruzeiros). Certidão: certifico e 
dou fé, que o Imposto de _ . Bens' :Imóveis - I.T.B.I, foi pago junto a 
Prefeitura Municipal de Senador' José' Porfírio ~Pârà," através da guia n? 0025 no valor 

"'de:\:r$'J UOO.rioo,Oó (um milhão e cem mil cruzeiros).'Orefendo i!"vé'idadé] edciu'fé.iSenador 
José'~ Pôifirio'-' Pará., ,17 de junho de 1.993. O Oficial do Registro'(à) Ismâr~' José da Silva 
e:=;Sousa (x x.x ,x.x.x ,x.x .x'-icx.x x~x.x ,x.x.x .x.x.x.x.x .X.x.x.x.X .x.x.x.x.x.x.x,)(.xx .x'x .x:xcx.x~x~.x.x.x.x.x.x. 
AV-2-M-361; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel, da presente matrícula, 
possui os seguintes laneamentos: adquirido ',inicialmente por JOSE SABOIA. através de 
Título d~; posse" expedida pela Intendência Municipal ,da 'Vila ; de,..s"ouz,el , !',P9.r!ls~u intendente 
José Porfírio de Miranda Junior, datado de 22.08.1.902, registrado às fls 29 do competente 
livro 111, o qual por sua vez alienou à SERGIO ALMEIDA PRADO, ex vi da escritura 
pública de compra e venda, datada 'de' '15" -de ::)unho de 1.988, lavrada às fls 131 do 
livro nO 43, do Cartório Samuei.' Álm'eida;,d{l::'.1o, Ofiei-º, ,da cidade de Igarapé Mi~Pará, o 
qual por seu turno alienou' à, PAULO ROBERTO, SOEIRO i ,exvi<' da· esc~ura!.pública 1de 

'compra e venda;,· datada'de 15 de junno"'de') 1.988;1 'laVrada' àSj;:flsJJ31':'do\~'IMo"'no143, 
"do CartórioSamuel Almeida do '1°, Ofício da cidade: de .'lgarapé;,Miri-Pará,' o "qual:' por,"sua 
vez alienoú' ao 'jatual : proprietário: ROMILDO" ZUCATEll!l; Jileviífãii1ehte :lqualifiêàífõC: nõ li, corpo 
desta:' màHicula:' O 'referido é verdade e dou fé: Senador :Jose' POrfírio(Pa), . 17,Sde :. junho;~de 
r,993, O 'Oficial do Registro (a) Ismar José, da' Silvae11 Sousa"JCX'xoX:lCXX.X,.x.x.x.x.xJ(x.x-J(i.x .. 
AV-3-'-M~36l;:'Certifico que cumprindo detet'minação,dadExceléntíssimaêiSra: Desembargadora 

, Osi!iaíiiíaOnadir Sampaio Nery, Corregedora" de Justiça" dasComarcas',:iló'tnteriOipíilravés "de 
, 'Provimento'!:no; 008/2006-CJCI de 17:de': maio de 2006:-para coristan'ãverba-se" 'o bloqüeio 

'da" 'pres'ehte matrícula, 'o referido é, verdadé e dou, fé.c .. Silnádor ·'José , Porfirio(Pa);é,;02" ,de 
";Junho' de 2006. O Oficial do Registro' (8) ,Ism ar' José, da '~SillÍa 'é Sousa' xJ(J(x.xJ(J( .X.XX.X il(.x 
.:; .. ' ., .,. _ c i.' '. 
~. . ,. Oreferido é verdadee'dou fé. ,.,' i', ','.- ,';' ' .. ''''~;:', 

" 

'Senador José Porfirio(Pa), 01; de' Dezembro<:,de í'2008,"'! 
, , ,'.. _"é.' • ~. I}' ,,0· ," j-,;" '." " r;;',", 

~- " ~~ ,,\l. }L', 
ISMAR ~ E DA SilVA ESOUSA ".'0 :,~.~~. i" c,'; "; 

cial do R~~istro", 'I" ," 
I!'!EGlSiRfrnE' 1~~MÊÍs; 

" ":;"'.:. ,,{ ~f!{l/ ,~2 :~ 
r::::---:-:-'-"..:------'-' _''''I ,~-':; .\ COL!-Jayl.'}l . d.~ ~<"en,~_c;1.9,r ... 
C I' I ("'] 'i " .. Jo-6é",Piirfido···'". 

a::tono sm:::.r Jl va ," ''\'"'''''''' • ," ",',P, ', .. :l. rá," , ""."",," .', 
do TJnico Oficio o, ",'\:. 

Translad2co' com ~.':}~I.l <:10 segura'roça' ,,-.~1- ,'o ...... ~~;>-: ," . ,', 

!'iQéX)Q?/S%'J//P", , ,), 

.' t. 

" 

" .. ' 
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o;:"Ji0PF/MF!l~n~?' ,033:624\'342-15Jp 1';::::'": CJ'.·" o: J cdy, .C CP-F/MF: ... nc~'". v-' .. uv .. >c 

.::Jt~VJfr~_t\{t.-.b!J.~·-t. -!:~9ifrf-'í~'~ i(1~t ':iirV;'Ii;~l"':.J,r·! O!H,Hjt;!)rs .• '·jf' ..... ·,flF'J('t-;l;' .. f "I'; .• , 

;:){! .i)s!).),.; 50 f;I!\ i;r, 1;::,'·]""Rúa>Tiraaentes N:!!;537"'·Gentro:, .. 3ê.Jll ,,/, '., 

. ~":; ;~ ~:t) .Müi'licipiô'de Senãdor 'Üosé')porfiriol'"I.Estadorao Pará ,:"'tCEP '" 68.36QcOOO 

."..!JSJ~~i_'· f I_':'·!..' ~f, S9·j .~.J:.; ,CJ[i i< ; .. 1 ,PI !:=I.::.ds.fl[I;;J;! c 'Vii on :.; "", '. 
':1\) .:! t;!(. f;hf:jf;~' eblj'j'.' ,~ t- ,.~. (lJ ,h f.·)ijf~ .. ;(! f' J'\-,T7"" , ,', ".tf 
f)b Ol'Jl10 í"f ob 1~l?"',ií1~;', h' .. f1H;:': .: d(~IIí-. "C~~I.~.~~·:.~~;i.') :::. ~~; ,·,r.L' ~\, '.' 
fJf"Ui,,,~ ·.üq :3l;P " .1: "" mvilREGISl"R0êDErIMOVEIS,I .S1'':''·· , ... :... :," "', ~i: ;,,' . 

. , MA 'TRICUIrA:q,3 62 Lx.x eX .x'.x \X ,X\x!X:l(;)<.x .x . .x Xc' x.O fjla: ~]ri!te .. :iun!l<? :':!"-i,1;9 9~-l< "X..JÍ;X.x,x, ->!:l5,~_.x .x .. 
t :IDENllFI GAÇ;AO, N0MINAL.-:, :flmóvel .Rural ,.Gleba nuna --:J.:,õfe-:-f1,; ,derf9!~@ã9,9 -'~?ze.I),da..;iÇ!l~~rí, 
~ éCOm! um ai area: de ~t356ha OOaOOc a, ,:siluada o, neste 2 M,I,I.n.it:: ípiº,.l!,l< . .,1!''>;< "><.',1<,:X ~ ;><,.,li~;>< ~:x ~ ~;lL.xv.x. 
'rN0MEliDOMIGIU0.E jNAeIO~tl!!)ADE :DO(eR,0p,glE;T~RIP.;'}lROMllDO, ZUCA TElll, ,x.x.x .. x. 
c rNúmero do RegistrolAnterior'L NIHIL ... .x~ .xji.x .x~ii.x xx:x.x.x .x.x;x J(.x.x XJ( .x.x.xxxx xxx.x .xxi J(x. 

~ • .. ---... - - -.. '. ~ •• ~-. '.... .... ..................... • ... I.,J ... IIJ . .'.h l~"";-~'I" U'1;_J 

.... Matrícula ... >de:,umximóvel Rurat como.'" :se~lsegue:Jtn!ititu)º) ld~~ijJl:'il~~ 1.~.~il,Para - ol.;rERPA. 
o;, I;lep_artam ent01 T écnico'<f,Diliisã03 cartográfica:) ,.Glel:lllt;ltuna.'fI)m~lceJ: FI~en~fj tÇoriarí", lºt~.·!1~ ,11. 
c' iArea:':4~·356haOOaOOca::[8erímeJro;D~6.!}1,O;(l(l m!s ,; :Mu..fj!liípio:J S,~!:'!i1l~.i~i~,é,c ~gi!i!i0' ,~~t~~ó "do 
(: Pará. Memorial /Descritivo.- D~sçriçao do, perímetro: Pllrtil)do-s~.L~.0i"P..9n~0.·;M-06, ,.çr1'l1(1!.d~na 
çOmargem'ltldifeita:oldol'b igarapé)] Idas ~Iajesi"'" de .co .. ot'dE!n.a.da_s .g~_<!gr~nc.a.s,;1,,~~5'25"9.1,\Ng~. e 
< 03°42'M::27>Sul,orientado finicialroent{l' P.or.",,\lm "azim..uI~~.(r!llJl.9h;Y~~~1'I~!lir~ Í'~!! 9,1r'00'~~,", Le~te, 

daí, segue-se por uma linha reta e seca, com uma distância de 7.600,00 mts, até encontrar
se o ponto M-07, de coordenadas~t..geográficas: l~mJ;3jl"30 Wgr e 03°42'44"27 Sul, desle, 
quebrando-se com Bum; azimule,(r:um.o) v~~dadeiro.'dtl,i·,1~!mlº~OvO: ?u,I',f~~í, segue-se através de 
uma linha reta e seca, com uma distância de 5.790,00 mts, até chegar-se ao ponto M-16, 
de coordenadas geográficas: 52"21'30"30 Wgr e 03°46'03"64 Sul, deste, quebrando-se com 
um azimute (rumo) verdadelro'i.de-'270000'OO".-Oeste;):iliií;2;segue-se por. uma linha reta e 
seca, com uma distância de 7.800,00, mts,.' até ,encontrar-se o ponto,.. M-15, cravado na 
margem direita do igarapé das lajes, de coordenadas geográficas " 52"25'52"13 Wgr e 
03°46'03"64 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 07°30'00" ao 
Norte Greenwich, daí, segue-se descendo o citado igarapé atraVés. de' sua margem 
direita, por uma linha reta, digo, uma linha tortuosa com diversos rumos e, graus com 
uma distância de 6.250,00 mts, até chegar-se ao ponto M-06 (ponto iniéial). Fechando
se assim o polígono desta área. CONFRONTAÇÕES: Norte: 7.000,00 mts, com terras do 
Estado. Sul: 7.800,00 mts, com o,-Iote'no 11-. Leste, 5 .. 790,00 mts, com o lote n° 06. 
Ohte: 6.250,00 mts, com o igaràpé das lajes (divisão natural). ProprietáriO: ROMllOO 
ZUCATElll, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade Nova 
Marabá,-no'km."·12' da Rodovia Transamazônica, portador da carteira de identidade RG 
11" 290.914-SSPIES e detentor do CPFIMF nO 493.295.377/15. Numero do Registro 
Anterior: NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 17 de junho de 
1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.xX.x.x.xx.x.xxx.x.x.xx.x.xx. 
R-1-M-362; Nos tennos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 14 de junho 
de 1.993, lavrada às fls nO 72-v"n4-v" do livro nO 107, sob o nO 6 .. 248/93, no Cartório do 



:lINIICO OFicIO 
Potfírio 

10 Oficio de Notas da Comarca de o imóvel constante da presente matricula 
foi adquirido por acim a já qualificado, por coIl} pra feita à 
SERGIO AlMEIDA PRADO, brasile~9,., " co~e~fiJ'lnt~,(;r~~idente e domiciliado no 
Município de Igarapé Miri-Pará, portador da .carteira, ~e-:identidade' RG na 675.412- SSPIPA 
e detentor do CPF/MF na "~,O pelo 'preço" certo e ajustado de R$ 50.000.000,00 

,(cinqüenta milhões de cruzeiros). Condicões: às da esCi,t'Gra. O referido é verdade e dou fé. 
Se'na~õr 'José'Porfírio - Pará. 17 de jünho de 1993'>'ó"'oficiaf'c/o' Registro;(a) !Ismàr,j José 
da Silvai

' e Sousa .xx X J<JCX .X.XXX .XXXX .X,X.X.X .xx.x.x.xxx.xxxx.xxi.xx~xxxx.xjcx.x.x.xx.x.x. 
,-, , ,-. " r .... \ • • 

AV~2-M-362·;'procede-se 'a esta averbação para constar que rio imóvel 'da presente' matrícula, 
possui os seguintes lançamentos: adquirido inicialmente por MANOEL FElIX DA SILVA, 
através de Taulo de posse, expedida pela "Intendência, Municipal da Vila de Souzel, por 
seu intendente José Potfírio de Miranda .Junior; .datad,o, de 13 .. ; de.,~gost!l, de 1.903, 
registrado às fls 36 do livro competente 111, o qual por sua vez alienou à SERGIO 
ALMEIDA PRADO, ex vi da escritura p~b.!ic~ !l~ compra e venda, datada de 13 de 
junho de 1.942, lavrada ás fls digo'·lavrádà·.1no Cartório Samuel Almeida do 1° Oficio da 
cidade de Igarapé Miri-Pará, lançado' às' fls'16idlO-v'! d.Q:.livro na 11, o qual por seu turno 
alienou à PAULO ROBERTO SOElRO, através da escritura pública .de êompra e "venda, 
datada de 15 de junho de 1.988, lavradá no Cartório"Samuel Almeida' dó ..:,l':';-Oficio'da 
cidade de Igarapé Miri-Parà. lancada às fl5'h0131/133 ,do livrô nO\43:, 'o; qual, por,'sua.vez 
alienou' finalmente ao atual' proprietário: ROivlj(DO ZUCATElU,-'deviélament'ê,:qiJalific-ado::no 
cOrpo desta matricula. O referido é verdade' e dou fé. Senadof'José Pomrio(Pa)(17: de:"jimho 
de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José ··da'· Silva . e, Sousa J(XX.XJ(XX.XXXX;XXXJ('J(X 
AV~J,:lIiIc362; Certifico qúe cumprindo determinação ·:da·· Excelentíssima Sra" Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregêdoradé Justiça das Comarcas ,dô"lnterior,e através' de 
Provirri~mto na 008/2006-CJCI de 17 de "maio' de' 2006;,' para:"constar .:;averba'- (se, o 
blóqÚeio' da' p,:esente matrícula. O referido é verdade·,édou fé:"Senador, Joséd~otfírio(F.'a), ,~02 
de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) I smar José dà'-Silva e,'Sousa x·X-XJ(;)(lJi'XJe.X:Xx 

',; 
'. ','; 

,'~j • 

. 'I '''3.,. \ . :"1~: <:-'\',,-. ',;, 

O referido é vér'dade-e dou fé.- " .. ." , ' 
Senador José Porfírio(Pa)'; O 1 de Dezem bro' de, 2008 ,';L ,;, c .. "" " .. ' 

,-P ' ' \ Il~y 'JL<:, A', i, ' 

~ ., ,~(Â~~~~t,l; ',' '; 

ISMAR J DA'SILVA-E SOUSA d' ,":" • , 

ciál do Registro;,· 

Ca tório, Ismar . Silv.a, " 
do Único" Oficio'" ,'j ': '"-' 

TransladJdo' com solo de segurança 

NºcctJ{f!::..V~.{:f2:., 

~ " ,. ,. 
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IA LUZIA SOUZA DA SILVA 
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• 0Es.çr:.ev~nte :Substituta •. 
,,; .. :.CPF/MEro.o: 463.063.·152-68 
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"~tt~:~ ,.t,?'·::' ::~"'.'~",:·:;~::<é'~ :.::~~:. ;Cêrt'ici30(,:d~:~, 'c ":;, ".:..'!: .;: ..' 
· .. "t")'·U_'",v"J..! .. ' t" ." "é.l'., IREGISTRO:Il)E,IM0VEIS ('.;',," " ': .. , ,""J 

ql, MAfrRíCUI!A:" (363,.X'j(i.xJ('j()<'.x'J<.iu<,xJ<.xx.x~x.Data:, 17, de,,:,junhoj de 1~,993; J<xJ<!l(X.x .xoXJ<J<'J< . 
. ,; IQENTIFICAÇÃO:NOMINAL'lm'óveIHural' Glébal"una:- Lote:11 ;'denoll}.inadoIFaZenda 'Coriarí, com 
f.

l'úmâHáre·aftdé::;41356haOO'a00ca1 situada> . neste, 'Município ;XXoXJ<,XXXX.X·J<0(!l(,X'J<J(.x.XJ<J(J<.XJ<. 
t~NOMÊ~~DOMICíU01E~NACIONALlDAElE',E>O PROPRIETÁRIO:1<. ROMllDO .. ZUCATElll, J<J<X 
· :-- -Núrneril'do Registro Ailte'rior; i NIHIL";IJ<.x·:X:X;x.xJ<xXJ<xxiX:x X.XJ<:J(J<;X ,xJ<J<.xx:J(TxJ<x\XJ<~-!<·i.;~ X. 
· ~OMàtrídJla ':dê')"'unf~ imóvel : Rural'· ,com o sé·'·.segue:" Instituto "de IJTerrasJcdo Ir l'!ará·,dTI;,RPA. 
'J,!Depârtain ento',Técnico~f Divisão,.cartográfica. "Gleba . "una ... ·rlmó\fe!:;, Fa71mga ;qotillrí~; (1.9tE!.: . .!1~, 11, 
.: '] Área: 4?356IiaÓOaOOéa~~Perímetro:'f'39.218,00' mts. Município: <Senador, JoséJPorfíri(kJ;j!~!la.9, do 
: I'Piírá. ~iprõprietário.:,' ROMllDO ;)lJZUCATElLl, ,Memorial,,., Descrilivo.;··,Desêriçã.or 'dº,;-perÍlruitro: 
(, Jpá'rlindÓ-s·e"do.~ ponto uM:15;q cravado :na· margem direita \i.do ;rigarap~" 1,l!jlS" laje:;;".: de 
.;) coórdêriaaiis1'g'eograficas:- 52"25'52"1>3 Wgr'" e: 03°46'0(3"64ISul;~orientado) 'inicialmente.:: P9r ; um 
""'âíimuh~' (rumo)' 'vérdadéir-i' 'de '~135"O0'00' SE: daí; ,segue.:se,r. subindo' O .. :;..ciíadõ' "~igarápé, 
·-:'~·ãtràvé·s 'Jde:"sua·!lrilargem(;direita, . por .. uma . linha " tortuosa" com,.fdiversos;,dumos,,,.: e , graus; 
c'~'c'õm ;;iJrnâ distância "dêil 8.240iOO:mts;, até chegârcs:~Ca~. p.onto: M;4~, cravador" nas 'cl;I.l:leç~iras 
:,' tloS"lgai'apé-;'fldas'> liijes/G ae' "coordenadas , "geográficas: .• 5m2·501J9; Wgrc.7er 03°~f!'.4.6'72··SuJ. 
:;. :dêste·;·quebr'ándO:se ~:. com' -'um· .azimute .(rumo) verdadeiro. de, 150030'00·.,sE;, daí;segu.e-se 

'(, 'àtfãvés:'ae5 umã 'linh'a il r'etil' ê, seca, 'com uma distânciaf1deIi8.608~QO mls; .até chegar-se ,'. ao 
.... il pónlô j,õ M5!n I dê éoorClenadas1! geográficas: ' 52"20~M:'2·7 Wgr, ,. 'e .. 03~3'Or2LSul;. fi deste, 
.) '. qijebrândô-oséUéom um i,· azimute'(rumo)' verdadeiro de OO"OO'OO:;laoJ,NorteJ '.de·, G~eenwich •. daí, 
'<,: segue:se~ 'pórr:uma "linha ,reta.·';e' seca,' com uma distância,~,de I 5r450iOO,mts·,,. até"e,!contrar-se 

"O' Xponto)(M:~8-'A; de' coordenadas geográficas: 52"20\34J27, Wg~31.'i'l_' º3~º~QJ"2?SJlI, desle, 
quebrandO-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 270"00'00" Oeste, daí, segue-se por 
uma linha rela e seca; com ó'uma distância "média·."de 1.710,00 mls. até encontrar-se o 
ponto M-1B, de ;.: coordenadas 'Jlgeográficas : 52'?21 :30"30 Wgr:, ev 03~5(r07"27 Sul,quebrandO-se 
com um azimute (rumo) verdadeiro de 00"00'00" ao Norte Greenwich,' daí, segue-se 
.através de uma linha reta e seca, com uma distânci,a .d.e 6.600,00 mts,! até chegar-se ao 

· .... ponto M-17, de',. coordería(lasgeográficas .. 52"21!30~0 Wgr e 03~4.6'47''27 Sul, daí 
conUnuando na mesma linha reta e seca, com o mesmo azimute (rumo) verdadeiro de 
00"00'00" ao Norte de Greenwich; segue· se com uma distância de '810,00 mts, até 

_ .encontrar-se o ponto m·16, de coordenadas geográficas 52"21'20"30 Wgr 'e 03°46'03"64 
··Sul, ·deste,. quebrandO-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 270"00'00" Oeste, daí, 

segue-se através de uma linha,. reta e seca; com uma. distância de 7.800,00 mst, até 
\ chegar-se, ao ponto M·15 ~ponlo inicial). FechandO-se assim o polígono desta área. , 



_. 

CARTÓRIv '.;c', " .. ,,1' "4JNI'CO OFíCIO 
Pomrio 

CONFRONTAÇÕES: Norte: 9.910,00 mts,\' ..... os lotes 05 e 12. SUl: 00.00 mts, 
com o marco nO 45. Leste: 12.860.00' 12 e" ·23-A .. Oeste: 
16.848,00 mts, com o. igarapé das lajes. com quem "de direito. 
Proprietário: ROMllDO ZUCATElll, residente e domiciliado 
na cidade Nova Marabá, no kni. 12 'd~' portador da carteira de 
identidade RG nO 290.914-SSPIES e . detentor do CPFIMF nO 493.295.377/15. Numero do 
Registr'~' Anterior: NIHll. O referido é verdade e dou fé:' SenadoLJ'osé ;Pomno.<ea),: ... 17 de 
junho]'de121~993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e . Sousa X,x!XJ(J(J<.XJ(J(.X.X.X. 
R-1-~363; Nos termos da Escritura Pública de compra, e venda,. datada o de ,16; l,de junho 
de 1.993, lavrada no Cartório do 1° Ofício de Notas da coiriãrca de AlÍiimirà': Pará, 
lançada às fls n° 74-VO/76-VO do livro nO, 107, ,so~ o,no 6.250/93, ,o imóvel constante da 
presente- matricula foi adquirido, por ROMllDO ZUCATElU,. acima já identificado, por 

,. ,'- ~ ,,- " .. "'. .... ,,' . .- -tI)' ti;,' "",:"! 
compra feita a PAULO ROBERTO SOEIRO, brasih~ir'o, soHeiro'; conierciante~ residente e 
domiciliado na cidade de Belém, Estado do I:'ar~, à Travessa Mariz e Bairros s/n, portador 
da cédula de identidade RG nO 918:433--5SP/PN. e detentor do CPFIMF n° 017.042.333-68, 
pelo preço cer10 e ajustado de R$ 50.000.QI!!l;00 (cinqi!ent~ milhões de cruzeiros). Condições: 
às da' escritura. O referido é verdade e dou' fé:: Senador. José Pomrio -; Pará; ··17 ,de., junhe:>! de 
1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar Jose, da: Silva,·e.\Sotlsa.J(.x.x.x,x.J(J(.X.15J(~:)( .. x.x-l<;J(J(:XJ<' 
AV-2~M-363; Procede-se· 8 esta averbação para·constar' que no,:imóvel-g~;:pre~~nle:l!l1a!ri"ula, 
possui 'os' seguintes limçamentos: aüquirido", 'inii:ialmente',por~ ':Mi\NOEb FElIX, DA'} SilVA, 
através de Título de posse, expedida pela' Intendência~MunicipaJ,'da Nita,J,de ·SoW;~li!:por 
seu' intendente . José POliíriode MirandaJunior,. datado. "'de 112· ,ide, agosto ,de, ,h1,903, 
regis!i'lido 'às"cfls 36 do livro competente" lU, O' qual por sua, vez alienou c·á: SERGIO 

. AlMEIDA 'PRADO, ex vi da escritura pública., de., compra e.'.vendai~datadl'l"de; ,-q;:, de 
junhO: de' 1.942, lavrada no Cartório Samuel' Almeida do ,1° Ofício da.;cid_ade.'de Igarapé 
Miri-Pará, lançado ás fls'167/170-VO do livro nO ,11, 0-' quàl 'por:seutumo: alienou,àL,PAUlO 
ROBERTO SOEIRO, . através da escritura públiça de' compra' e,vendll' odatjida ,d~h,t~: de 
junho de'· 1.988, lavrada no Cartório Samuel' Almeida' do .10 Ofício. ',da cidllde ,', d.~. Ig~r!lpé 
Miri-Pará, lançada às fls nO 131/133; do livro nO, 43;.0 qual .porr.sua vez ... alienou fina!m.ente 
'ao' atual . proprietário: ROMllDO ZUCATELlI, devidamente ·qualificadoo.,-no,: corpo;·, ~~sta 
matricula. '0 referido é verdade e dou fé. Senador· José Pomrio(Pa),.17' de,junho .. "dej J.993. O 
Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e - Sousa' J(J(J(J<.XJ(J(J(,XJ(J(;)(-J(-J(j(:J(ol(J(J(J(J(.lqcJ<. 
AV-3:M"363; Certifico que cumprindo. determinação da Excelenlíssima:. Sra.;"Des~m!JaÚIf!.dora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento nO 008/2006-CJCI de H de maio. de 2006, para constar, averbll-;se!" o~loqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador'José ;.,~omrio(Pa)",.02. de 
Junho de 2006.Ó Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva.e Sousa xJ(J(;x:)(J(J(J(;)(JixJ(J( 

" - , O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(pa), 01 de, Dezembro de. ;2008 .:. 

,,~~~::d_\_' .~,.,. 
ISMAR J SE DA,SILVA E SOUSA ". 

, Oficial do Registro 

r::::-~~-=-------, , ." 
Catório Ismar Silva 

do Único OEcio 

;; , 

" " 
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! CARTÓRIO' . CO OFícIO 
\ . Senador' ,. Porfirio 

Sul: 9.550 mts, com o lote na 44-A. quem de direito. Leste: 13.200,00 
mt~C' com os lotes n°.s 24 e 34-A. 5.450,00 mts, com o lote n° 11. 
Proprietário: ROMILDO ZUCA TELU,' 'brasileiro, :disa'do,' éomerciante, residente e 
domiciliado na cidade Nova Marabá, no· km.i.12 da Rodovia Transamazõnica, 
portador da carteira de identidade RG na 290.914,.'SSP/ES e detentor do CPF/MF 
na ;';493.295:377115. Numero di> Registro Anterior: ':NIHIL O:, referido.éverdade e. dou 
fé. Senador José Porfírio (Pa), 17 de junho de 1.993. O'Oficialô.do Registro (a) 
Ismar José da' Silva e Sousa 'x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJCX'x;X'X:X!XJCX~X.X!X.X.x.x,X,x. 
R,-1-M-364; Nos teml0s da Escritura Pública de compra e venda, datada de 14 de 
junho de 1.993, lavrada às fls na 76-VOI784' do livro 'na 107, sob O na 6.248/93, no 
Cartório do 1 ° Oficio de Notas da Coma'rca 'I de.~,Altamira 7 Pará;:,o, imóvel; ,constante da 
presente mab'icula foi adquirido por ROMlLDO ZUCATELU, acima já qualificado, 
por compra feita à SERGIO ALMEIDA, ,PRADO, brasileiro, solteiro, comerciante, 
residente e domiciliado no Município<!~, .lg~rapé:,J~iI:\-Pará, portador da carteira de 
identidade RG na 675.412- SSP/PA . e detentórdo~'CPF/MF n° " pelo preço 

,,- " ..• '; ; ., - \ ;'<' " ,I,' ,_., " ,,_.; .... '. 

certo e ajUstado. de R$ 50.000.QOO,OO (ci~Q,ü.ent~'.;,l'\1iIhÕ~$.;A7, ,.cr~~~i~osr Certi~~o: 
certifico e dou, fe que o Imposto, de Trans.ml~s~o, de t;lens. )mov,~ls!.T.~..I,.fOl 
pago junto a Prefeitura Municipal de, Senador, JO,sé, ,porfírio- :f~ará,,'ãtray~sde 
guia de na 0027, no valor de. Cr$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem' mil ,cruzeiros). 
o referido é verdade e dou fé. Senador José Rorfirio -.; Pará." 17 'de' junho "'de1 :993 
O Oficial do· Registro (a) Ismar José ,dá Silva, e Sousa "x.x.x.x.x.x.x:x~X:.x.ú.x:x.x.x:x:~,x 

. . _. .:. '!' - : ,; .. 'I'. '~. !.~fJj--'~'L (.' ... ,0-4, 

AV-2-M~364; Procede-se a esta averbaçao para .. constar. que .. no. Im,ovel da" pr~sente 
matrícula, possui os seguintes lançamentos: . adqy'i~~o, .. ' iniCialm~~te:~pôf ' MÃNOEL 
DELFINO DO NASCIMENTO, através de Título ,de posse, expedidapéla ',' IntendênCia 

,,-' , • ,I"i" _,o '-I' _'1'_ '\'111" 

Municipal da Vila de Souzel, por seu intendente José Porfírio de . Miranda .Junior, 
datado de ,12 de agosto de 1.903, registradoàsfls" 36~Íló do )r.Ji·o :êon\pet~M(r;:' lU, 

,,', _ ' -. - ,_ , '. • ,", 1 , (.1" ,',.r 

o qual por sua vez alienou à SERGIO ALMEIDA pRADO.- . ex' vL' da. escritura 
pública de compra e venda, datada de q de. junhod'e 1.9,42; ,'7íavrad~Í10 
Cartório. Samuel Almeida do 10 Oficio da, cid~de de ,Igarapé fV1iri-pará" !~nça,ºo àS.fls 
1671t17~VO ,do. livro n° 11, o qual por seu turno alienou à' PAUlO ROBERTO 

, SOEIRO, através da escritura pública de ~ompra~ e venda: : .datada ,ilé' 15 ';de :j~riho 
de 1.988, . lavrada no Cartório Samuel Almeida do~ 1° Oficio'~da cidade' 'de:,iaarapé 
Miri-pará, às. fls n° 131 do livro ,na 43,oqual"p,0~'~ú? y~z á,lieno{~finaltJl'e,t:'l'Ei!'~ -ao 
atual propnetano: ROMILDO lUCATElU".,devldamente qualificada n,o. :corpo desta 

• • " I ._ ...i ! , .' , " ' ••. 'J ""_''-- ,"" 

matricula., O referido e verdade e dou fe. Senador, ~osé Pomri9Wa ),17, de' Jyn~o~ ~de 
1.993.'0 Oficial .do Registro (a) Ismar José da ,·Silva 'e Sousa, j('.x:x.x:x~x.x:x'.x.)t~X.){.x.x 

:R"3-M-364; I'Ios termos do Auto de pentio;:a.eÓepos~ode fls. '18,",datado' de 
. , .,' ' -,"'!'" '.. ",(, 

,junhoAel.999, finnado pelo Oficial de JustiçaF.:ederal, S(." Dário. de . F., Fonseca 
!,Chaves, ,em, cumprimento ao respeitávelcm<Índacio' da M'M .. JÜíza·'.;d~". Direito 

- - . " ~ n·....,"" .•• '-:'-'''' I' '11" ";,,,, 

. Tltular,:desla c()marca, Ora. Patrí,cia de ,9livf.ira Sá,.expedido. dos' Aútos,)'nOt1l99 
de· carta, precatória oriunda da justiça federaLs~bsêçãó jltdi<;lNia,~é .'Már~!>'áwa), 
extraída dos Autos n° 99.550-9/99.551.1 ~exe<;uçãà~scal ::em ,~ll~,é:-"e~~ql!.ente 

'fazenda nacional . e executado. (a) MADECIL - MADEIRAS .. ~DA .. AMAZONIA 
. COMÉRCIO E INDÚSTRIA L TOA, estabelecida à,à Rodovia Transániazônicá' "sJnckm . . ', . ; ,- ;.. J,: '.li' " .. 



CARTÓRIO DO UNICO OFíCIO 
Senador José POrfirio 

12, Interior - CEP: 68501-660 - Marabá (Pa), inscrita no CGC/MF sob o n° 
04.759.767/0001-50, pelo procedo ao registro da penhora do imóvel constante da 
presente matricula, para assegura o pagamento da importância de R$ 68.832,06 
(Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Seis Centavos) devida 
exeqüente acima referida. Foi nomeado o Senhor ROMILDO lUCA TELU, 
proprietário e representante legal pela devedora, compromissado na forma da lei. 
O referido é verdade e dou fé. Senador José Pomrio(Pa), 13 de dezembro de 1.999. 
O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x-x.X.X 
AV-4-M-364; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das 
Comarcas do Interior, através de Provimento n° 00812006-CJCI de 17 de maio de 
2006, para constar averba-se o bloqueio da presente matrícula. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José POrfírio(Pa), 02 de Junho de 2006. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X.X.X.X.X. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Pomrio(Pa), 01 de Dezembro de 2008 

-~~4~~? 
ISMAR J DA SILVA E SOUSA 

ÓfÍcial do Registro 

Cart6rio Isnnr Siiva 
do Único Oficio 

TransladJdo com ~:2io de: segurar.ça 
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Folha n° 172 

:~ . 

-,I ' ~ f', 

(:;: ~~/,> I.;t},r. 

f;2U02. :3 "::' ..... 11,; Si:;: -?'Ú:: .• iE.:\!: • .!· . Or;nu t-f: \ ~ .,!. u ':"~Il 
dSMbR;JO-SE:'éDf. ;,SILNA, 1::1 ti!03 !LVZ!~.5~9UZf.ºA i Sll y~ 
J;\!J.~ ~~(; 0ficial TlI:ular,~. l{)q "j',-"",;",",;" r 'J'''''';",)" "()ii',Escre.v.ente,ll$~pstitutal;',;Cl 
oq CP-P./MF :;n.0[1033,624·!34·2~.15 .. ' 'i .,,·:1'1' , .• ".'i.i;J,,~)CPfi/MF'1 n,~; 463~063.,152-68.· 

.,,:oe.~ ,-,1) r)!;:-:Ú06 ~,b ~; J.l 1)b:,tr~; " . .lir)j.)I· d~ t., irv. ~t, oilit~0í"i :; ... :.' <. ' •. 

Ç\,j)'!=i? 5 !i"'·.,,1I., "!'l' ,iCI~ Rua TiradentesIIlN.053J"'0entro: \"1 "i'. c';' ., I. ' • 

~b: I 5MuniCípiõ de' Senador31José:Põmrió';~E'stadó'dolPará b_ GEP 68:360:-000';-;' 
:;,qt. iF.rGl :;Í} 5'>r;!)I:~ BL ohn0 lJ; Oi. Br.,· .... ,n;fi ,~I' .,f.' 0n'~,: 'J': ~i1 ..".Jf,WBI ~'.'.J 1 ::J ,., 

R ''l.1f1~il;s 'S"~'., f';,J'; .;,! ,r-1lif) v 'n ~"!:1 'I) ':i-'J.-.:J\I",:d ;.Jr ~<..: ; ',_ '-'-., , .... 

C::l el.}sish ,e\-~f!''''; 9 e 'qmn' t'b 8:J"d:'HCertldao ~de~evP"lf,~ C..::H:1.)? ~ .. ~:, .. ':)r·,::! 1;-' ~\...:,. 
"i) "I.l1;l;i:· Bi.l v,jllG C'r o~ 8IJi;REGISiliROlDE"IMÓVEIS1"":"--':-::[,~-;- ,t· ,),lfiU; 8c _ 

'~MA'fRíGliJlA;l~3 65 J!x.l(X;J(x,.lCX .lOi .x';XX)('X !x:.x.D áta:·' ,:1171' de jünho~ de.l.1 ':l!931 x :Í('XilCX\J(UCXXJC'X! 

fl0ENTIFI (!:AÇA OmOMI NAI!1;i,1 móvel;Hural), Gleba lIuri,ãi': !lÕtél~A'~ deõõn'iinadoiF.azend!l Coriarí, 
(com:\iJmabáreâ!!de 4:'356haOOâOOca~csituada) neste Munic ipio ,j('.x:.xx.x.xx!xx:X'xx:x.x'x,x'x1x!X. 
NOME)DOMIGítIO'BNACIONAlIDADE', DO 'PROPRIE'TÁRIO: êROMll!DO (·ZUCAifEU..:I~) xx!X'X. 
"Numeró'(ilóHegistró·fA:nterior~iNIHlt.,.xx.x:x.xG(!X,xJ(xx;xx:Xxxx!Xx.x!XJ(x,x;i;XJ('.x.x5ü(x·.iu(xx. 
"Matiículâs de" uin' (imÓliePiRurol 'cómo'Y"se~segue,htlnstitulo. '.devi Terrljslt;doitJP.ará ..: iliIERPA. 
q)epartâm'enló ->Tetnito. -!!Íivisão Icartográfiêa.t'Gleba 'lIuna: ilmóvel:)if,aienda2 eOriarí,. lote ',il'! .. 34-
fiA. ÁYea: 14 ~3'56tiaOllaO'Oca: Perímetro: ~26;400,00mts0 I Município:,:;Senãdor ,;~osés Pomrio;:'J Estado 
do' Pàrá.Á. Proprietário:'; ROMllmO iíéZUCATElUi (DMemorial!~ID.eScritivó~::Dêscrição I~do 'perínietro: 
pal1indo-se do ponto M-46, de coordenadas geográficas: 52"18'00"00 Wgr e 03"53'34"27 Sul, 
orientado inicialmente por um aiimule (rumo) loverdaileiro'lde 180"00'00" Sul, daí, segue-se por 
uma linha reta e seêâ~ co'm ouma':distãnêia r de,: 6:600;00 ÍÍ1etros~càté i.encontrar-se o ponto M-
17, de coordenadas geográficas: 52"18'00"00 Wgr e 03"57'27"27 Sul, deste, quebrando-se 
com um azimute (rumo) verdadeiro de 91l"00:00:.leste,_daí,_.segue-se através de uma linha 
reta e ~seca, com. uma distâiíêia·":de.j6!600,00\riietros;l~ %té1;'chegar-se ao pon,o' M-59, de 
coordenadas geográficas: 52"14'40"00'Wgr.o ' e, 03"57'27"27 Sul, deste, quebrando:.se com um 
,àzimule (rumo) verdadeiro de 00"00'00" ao Norte de Greenwich, daí, segJê-se por uma 
liÍíh-àrioita . e seca,' com uma distância de 6.600,00 metros, até encontrar-se ô; po'nto M-4B, 
d~ coordenadas geográficas 52"14'40"30 Wgr e 03"53'34"27 Sul, deste, quebrando-se com 

\ um '" azimi.ité - (rumo) verdadeiro de 270"00'00" Oeste, daí, segue-se através de uma linha 
reta e.,seca,i com uma .distãncia de 6.600,00 mts, até chegar-se ao ponto M-46 (ponto 

\inicial). Fechando-se a(lsim o polígono desta área. CONfRONTAÇÕES: Norte: 6.600,00 mts, 
tom o lote n° 24, SuJ:i6.600,00 mts, com o lote nº 44-A .. leste: 6.600,00 mts, com o lote 
n° "35.~ Oeste: 6.600,00 mts, com o lote n° 23-A. Proprietário: ROMllDO ZUCATElll. 
brasileir~êií'sâ(j~, comerciante, residente e domiciliado na cidade Nova Marabá, no km. 12 
da Rodovia Transamazônica, portador da carteira de identidade RG nO 290.914-SSPIES e 
detentor do CPFIMF na 493.295.377/15. Numero do Registro Anterior: NIHIl. O referido é 
verdade e dou fe. Senador Jose Porfírio (Pa), 17 de junho de 1.993. O Oficial do Registro 
(a) Ismar José da Silva e Sousa xX.X,X.xx,xxxX.X.X.xxx.xxxx.xx.X,xxxx.xxx.X.xxxx.xx 
R-1-M-365; Nos termos da Escritura Publica de compra e venda, datada de 16 de junho de 
1.993, lavrada no Cal1ório do 1° OfÍcio de Notas do Cartório, digo, da Comarca de AHamira 
- Pará, lançada às IIs n° 78-V"/BO do livro n° 107, sob o nO 6.252/93, o imóvel 
constante da presente matricula foi adquirido por ROMllDO ZUCATElll, acima já 



OFíCIO 

qualificado, por compra feita à brasileiro, soHeiro, comerciante, 
residente e domiciliado na Estado do Pará, à Travessa 
Mariz e bairro, portador da cédula de; identidade. RG ,n? 918.433-,SSP/PA e detentor do 

- , - -' •.• ", , ... !t" • -'" ,~~ o,J, '-1f""'--'':'"' 
CPF/MF nO 017 .042.333-68, pelo preço,certo,i~," .ajustado "de R$' 50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de cruzeiros). Condições:Jàs ciá êii:'ti}ura: ·O'ref~hdo:~. yerdade e dou fé. Senador José 
Porfírio - Pará. 17 de junho de 1.993. O Oficiàl do Registr"ó(a), Ismar José da Silva e Sousa. 
'AV-Úvl-36?;'prbcede-se a está 'averbação para constar 'que h ini6\iêlJ Ida'preserite "matrícula, 
possui;Jos"seguintes lançamentos: adquirido inicialmente por MANOEL FEl!IX' DA SILVA, 
atrÍlves:'do Título' de posse, expedida pela Intendência Munii:ipaFda 'Vila".deSoiJZel;.' por 
seu intendente José Porfírio de Miranda Junior, datado de 12 de agosto de '1.903, 
registrado às fls 36 do livro competente ,,111;. :,0 .qual p,or: sua vez alienou à SERGIO 
AlMEIDA),IPRADO,' exvi da escritura pública,. de ,,cc! [Ilpra ",~,,~nda, ,~!'l~a~~,Ji!,le 13 de 
junho de 1.942, lavrada no Cartório Samuel Almeida do 1° Ofício da cidade de Igarapé 
Miri-Pará, lançada às fls 167!170-v" do livro n°. 11, o qual por sua vez alienou à 
PAULO ROBERTO SOEIRO, alravés'~da, 'éserilurà' pública de compra e venda, datada de 
15 de junho de 1.988, lavrada n() C:!'Irtóíi()"~!'I!lt~el~A!f!leida do 1° Ofício da cidade de 
Igarapé Miri-Pará, lançada às tis 131/133 ;"doJ livro.,.no",43; 'o qual "por, ;sua: ,~vez Jali.enou;1 ao 
atual. proprietário: ROMILDO' ZUCA TELLcI; I ,,' devidamente \ ' qualificado,: .', no '), corpo; iT ,desta 
matricula, O referid o é verd ade ' e' d ou fé. Senador, 'José, Porfírio(Ra);. H 'de ,junho It> de, ,1,,9 93, .o 
Oficial do Registro,(a) IS'lllar, José da Silva c,e ',Sousa, j,x.x.x'.x.x.x,.l(..l(.XX.lcx:xx'XX'Xj(J(J(J~':J(':)p<' 
AV-3-M-365;, Certifico' que cumprindo determinação ,da~ Excelenlíssima: ';Sra,:,:D,esernba~gl:ldQr,a 
Osmarina Onádir,Sampaio Nery, Corregedora ,de Justiça, :,das Comarcas:', ido Interior,' at~a~és3,de 
Provimento, no,,008/2006-CJCI de 17 de, maio' de,,2006;',para·constar r:averba-s,eltO, blQqueJo 
da, presente ri1 atrícula, O referido, é ' verdade i 'e "dou,fé, ,·Senador, José:f.~orfírio(Pa),G,O,2,· de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro' (a) ,lsmar;,José ~_l! :?ilva:~~!:Sousa X.lCx:x.xX)(.X.l(.x.x.x.x. 
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O referido é verdade e douJé. '11' ,"," "" "", ,',) "','",. 

senado~Z:rfíriO(p,a:: ,~1 :~dtid~~.: " ,:.:~\:/'~;,:~~.,"'~, 
ISMAR JO DA.SII!:VA,ESOUSA-·, ,,'~.'" . ,,:~,:.~,; ... ,"~~; 

. ,/~~~;, ',:'~ :,,::~':~:; f,~:':!"'~~1-;~~~~ l :!lEGiSmO' riE rIM1;;ÚS~\ 

Cl'tério Ismar Silva 
do' Único Ofício' 

Transladado' com s,iJlo do "S-egutariça' 
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Folha n° 179 

':.1 0bf.,!t:jl,1~.J ' , ,F!: ," CNPJ/(MF-rOO,465J80/0001':'45. • :=:' 
~j~~~t~gi~t,Df(pl(\lA ~.!~8~SA ',. ',!, '.' ,:' :~.A~IA::~UZI,ASOUZA ~A SILVA 
6:fl(;b'lA(l'\".,o~q~,lr":r~I;l,\~L_,,, .... ;- ", ~': .. ;:. . . Escrevente Substituta, . 
,,·CRF/ME,tt'.°"033:624:342-15·t:,·c: • '", ". ~·'·CPF/MF'jn.o 463.063.152"68 
~,~_!I~;Yt::"'<.~~7:J~lr ~"'._"I:~_)il-~~: ',~f-ij:~-~" .. ,.", .:. ::-~ . .' _, .:.". -, " ·,r-,.' 

,i .1··.\·Jf~ .. 'IJ ::..; I(_.;l.,\_~\..." ,-, ~',' 1/· -, -'/'L;, ô" " .~. " 

>é 290;'1':r, ~;!\,;i:", ,-, ,1(1 '~"i" ;,~u,~;T!~~den~~s}t ,'P3!-':Ç.~ntr?; .i. ' 

'... '-'~~i:lmt-'1uDICIp'I.~de!Se.n~,<;Ior} Jç~J;~ortín;~~~ .:'f:~~:d9: ;d;~ ir;~~a,- 'SEP' 6~.36o-000 
",:, "",!;;r)j)!\; S'!.;, :': ,'),:.' ,.,~.Certl~ao. _de •. ,., "'J' , ; . 

~.:W:]:iC". "''''..1 "'::' ,'.' i,,' . -ê,j': REGIS1RO DE IMOVEIS~.~: . "r'" , 

>MATRICU~ r..312~x~x.lCxtx:Xx:x!Xxx.x,x:x.x. x.x, :;Qa1'1,;.;.;17 ~,Agost~L~ J .993"x.x:~~,lU{.x.x 
'"CII?E"r;rr'!~<i\ç;A0~OMINAli~ilmóvel Hural Gleba Itun~ f: Lote Q}:~)@l)omir)ad?~'!le!lda CiHljbrí, 
} confuma area Ide'4!356haOOaOOca· situada. neste;Muntclplo,:xx:xx.x.x.x:x,x.xxxxoX.x.x,x.x'x'x. 
'NOM~,~OOMlcí~10:ENACI0NALlDADEDOP'R9F'8IITAfUQ: ;EMPRESA DE NAVEGÀÇÃO E 

'", C0MER00 TRES BARRAS LIDA', x·.x,x,x:Xk~.)(:x'X:X'1tx~:~J<.x,x.x.x.x.)(.xJ{xxjcx.x.x.x.x.xx. 
c. !'Iúm~~ d,ó!R~istr(f~t~fiõr.t';NJtlIL:J{:xx,x.x.x.x:X.XX,XX~,IS.~:,X.X:l{J~-?<-,~X.x.x.x.x.x.~.x.x){XXX 
· 'Matnculade um Memonalc,como· abaIXo' .se) segue:,.lnstitUto.,de. T.erras l, do .. Para --'TERPA. 
'Departà~éntolJ'TéCnico:':; Divisão 1 Cartográfica. 'GI~ba:fltunlJ. Jmº~el: . 'F~~l1da, C()libri,."iote .. n° 
03'-,A.' . Area.Q4:356haooaooé;:1. f; Perímetro: \26.400,00 .mt~,d\llunicípio,;,ge ,,~enador José 
Pomrió;, Estado)Cdo::1 Pafá.:~ Membrial,!Descritivo. ,Descriç~õ ~d,o'r,perímetro::partinoo;s~ : do 

, ponto ,fiA.!041F 'dei coordenaélas;,geográficas' '52"40'4,!}';Wgr:, ~. 03p~'27':27 ,SUl, . órientt}do 
. iniçial~iéiite?:po( um' ~i~ute(rurrió)~vei'Qade!o ~e :QO'll!O:{XT-a? ,:NqtJe;)~e; Gr.eM,v.ich"daí] 
· segue-se c' por :uma'. linha .'reta, e seca, ,com uma dl~tanC)~'I,de,'.9.6oo,00.metros, ate 

~.:;~\}..C.Rrt!:ãFs~op;ontoM~A; Ide coorden.adas geográficas: ~:r1º',40i'~0 \MIl: ,e, 03°35'52"4! 
,S~,I,'J;d,esl:e; ~ Clu~ranoo:se' G.QIlL umazlfllute (rumo) y,er~~,<!e.lr~ de.,,~O"QO'OO" L~te, . dai] 

segue!ser atraves de/uma' .lInha reta e seca, com, urna.fjdJ!!tancl~r..ge .~6.6~00,00 metros, .ate 
n' chegar-se"'" 'ao p(jnto" M-05-A, . 'de . coordenadas .,(ge_ogr~fi~'s: " '5rqT20"00,\~Jgr e 
· 03°35'52"47 Sul; deste,' .quebrando-se com um azilJl,l,I):!'! (~m<?LN.el:da~eirocde,,1.80000'00" 

"Sul, 'daí,c segu~se po('uma:1Iinha reta e seca, .;,c().IJl Ull}a.,:,dist~,f!ç,i~:, de '6.600,00·metros, 
:. ':ate'::e.tlçõntrar~se'::Lo ,ponto~M,05, de. coorden139a~k;g~grMça.,~·:.5~1'20"00 Wgr e 
.~ "03OJ9!27"27 Sul; -deste> qü'ebrandO:-se. com' um azimute :,(rumo) verdadeiro. de, 270000'00" 

.; Oeste;' daí;i; 'segue-:se ,·atravês ,de' uma linha, reta eJ.'.s~_a;l çom:. _~ma , distância' de 
·:'6.600;Oometros!~; atél:chegaf"se r , ao :.:ponto, M.04 ... (po[ltojnici,a!); )rf<:l,<;!)~ndo-se:,ªssim o 
·polígbno. destai area.'CONFRONlAÇOES: Norte: .JU~Qº,ºQ ',r!1~~()s,. c~, ,quem', de d\reito. 

Sul: 6.600,00 meb'os, com o lote n° 04 da Fazenda Coriari.· Lesté:6:600,00 metros, 
com o lote n°. 04-A. O_este:': 6.600,QO· .metros;,.: cqm o lote n° 02-A. Proprietário: 
EMPRESA ·DE.NAVEGAÇAO}E'COMERaOTRES1 BARRAS--·L:TDA, com sede na 
cidade de Altamira, Estado do Pará, à Travessa Lindolfo Aranha n° 256, inscrita no 
CGClMF ,n° 63.856.454!OOQ.1-89,e-'nscri~0 Estadual n° 15.159.077-0. Num~o ~o Registro 
AnteriOr: NIHll. O; referido" é~évei'dade-e dou· fé.'., Seriãdor José pomrio(pa), 17 de 
agosto· de 1.993. O' Oficial do Registro.(a) :,Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.xx. 

:. R:1::Mc372; Nos termos da Escriturá Pública de compra e venda, datada de. 03 .. de: agosto 
I!, 



de 1.993, lavrada no livro n° 107, às Cartório Moreira do 1 ° Ofício 
da comarca de Altamira - o matricula foi.:" adquirido 
pela firma: "acima 
já Qualificado, neste o senhor LUIZ 
GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na 
cidade'-de ·Altamira - Pará, à Rua 1° de Janeiro. n° 1446, .Port~dofc. d_a. ~écll!l~ .de 
identidade~RG n° 7.854-SSP/PA e detentor do CICIMF .,'n~,,024.~?tq~852-15, "por 
compra; feita, ao senhor PAULO ROBERTO SOBRO, b!]lsileir'o', ,s9D:~irp, c.om~n:illnte, 
residente e domiciliado na cidade de Belém, capital deste' Estado', 'à TrnvêSsa "Ma'riz e 
Barros Shl° portador da Carteira de Identidade n.o 918.433- SSP/SP e do CICIMF n.o 
018.042.333-68, pelo preço certo e ajustadO de'R$ 50.000.000,00 (cin~üenta milhões de 
cruzeiros). Condições: às da Escriturii.'Certiqãq:' 'dirtifiCô "e"'dou" fé-,"qué';)'o'i"lmposto de 
Transmissão de Bens Imóveis - I.TBJ> fóf"pago junto a Prefeitura Municipal de 
Senador José Porfírio - Pará, através,', daijguia: n"-:0052, expedida pela referida 
,Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000;00 '(hum mil'cruzeiros reais),.devidamenter,;3ssinllda 
pelo secretário de finanças (a) ilegível.' O· referido 'é 'verdade ,eidou ;fé~, Senador, .. J9sé 
Pórfírio - Pará. 17 de agosto de ,1-.993.,0 'Oficial,do Registro (a) .Ismar,; JOsé: (Ia "Silya; e 
Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x'x.x.x.x.x.x:x.x.x.x.x.x.x.xXx.x.x.xJC.x.x.X'.X.X.X.X!X:X:X.X.X~.X!X.X 
AV-2-M-372; Procede-se a esta averbação 'para, const.ar:, Qt,J.e:: .. o: imóvel, .,da:q'ir~ente 
matrícula, foi aclQuirido inicialmente por MIGUEL" 'PERBRA:.lDA: SILVA~ J j\mtg, a 
Intendência da Vila de Souzel, através de' titulo~de posse' datado de 22.0,8.1.903, 
devidamente assiriado pelo então Intendente' José, Porfírio·de· Miranda ,Junior,,, .regist~do 
às fls 13 do livro' I, o Qual por su~i' vez alienou" à .JORGE" BARROS" 1'.; ex vir'da 
escritura pública de conlpra e venda, datada de 18,04:1.987, c, lavrada ,às, fls,. H do 
livro n° I, do Cartório do 1° Ofício Samuel 'AImeida,da'.cidade "de Igarapé Miri-Pará, o 
qual por seu turno alienou à PAULO 'ROBERtO SOEIRO, 'através,.daescritur.a púplica 
de compra e venda, datada de 13:11.1.988, lavrada às fls169-VO do ,livro, n°, 43,do 
Cartório Samuel Almeida do 1° Ofício 'da cidade de Igarapé Miti-Pal"i!, o Qual:pçr"sua 
vez. al,ienou ao atual' proprietálio:a filma, EMPRESA DE NAVEGAQAO E COMERCIO 
TRES BARRAS UDA; constante escritura mencionada no R-t desta., matricula., O 
refetido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 17 de agosto de 1.993. O jÇlficial 
do Registro (a)' Ismar José da Silva e Sousa ,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x;x.x:x,x.x.x.x.x,)cx:x.x~~·.x. 
AV-3-M-372; Certifico' que cumprindo determinação,' :.da Excelentíssima:l ,~ra. 
OesernbargadoraOsmarina Onadir'Sampaio, Nety, Corregedora de Justiça;, daslC.omilrcas 
do Intetior, através de Provimento n° 008/2006-CJCI· de· H de! ~r:naio~de:200_6;para 
constar averba-se. o bloqueio da presente matrícula, O, referido' é) verdade e,c!9ú, fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 02 de Junhõ' de 2006.·0 Oficial do RegiStro ,(a) lsm_ar,;José 
da . Silva e Sousa x,x.x.x.x.x,x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x:x.x.x .. x:X,xx.x.x:x'.x.x:x.x.xx.x·x.x.xxx. 

'".' j 

O referido é verdade e dou,fé. . , . ',' .~ , 
Senador José Porfirio(Pà):01de,jDézernbr'0 .:.®.2OZ::08-~,T ,"c .-~~ 

,', , 
, ISM~~ J : E O/SILVAESOUsÃ,'" 'Rr~ISI!\O n~,r~~'ms\\ 

Oficialdo Registro ,t &/ l? "t]QãYl 
S· \:_L-o.ilI.are~1 ~e :~-)enador J 

Catório Ismar liva José Podldo 

do Único Oficio ' ..... ~:lrá 
Translad3.do com 5,')10 de segurança --...... 

NO CfXZ!/5JI ' 



Folha n° 180 

• ~.- I" . " 

-~; iol~;:-hC'q T~'<P·· - \ :~:..dt . ..:~ .. 1J . ' ..... , • .•. ~I'tj e~:". 

F,i' ',h,: :,:) ,'.~ ""." 'Rua'Tira'aerites N.0537-Centro' ' .. 
'.~ ," "2 Muniêípiode'Senador' José'Porfirió ~-Estado'·'aó'Pará;,J'GEP 68.360-000 

... · .. \·[11· ;:. ... ~:,:-.~ ~_. !+····--ír!·t:.'\··;, -j~-' ~~I ',,' -, :.~.- ,',' u::~. ~; J:;l,i~·~,:,.· t_ _ 

:-:;q-i - ~:.f':. :;~.'.:: ,,) .... ,.:. .j -.1' .I'-~ .• ·' .... :Jj'j,:[,,'Jl",.: Gi,i 'I 

",'1 ::::It~·._ ,'''I 1:"P;il'·;lo::;tr. ,:;~'" ~'"'! f1 r'!:,~J .~~r:t_~~_ao._·~t:.-,j-: Oi('~ffj:! ... ,: "I";' 

',;,'",)" C IS "1]2'11 i/l' ;,7,~:r:;,r", ~. REGISTR0·DEIIMOMEIS01:;<:i"n: .. ; ~:J'. 
"MAiTRícul!.A: , 3i73, xxxxx-J(·JUUU(,xx.xx.xc,x,x, Data:,:: 17 de)!Agosto·de 1.9.93 'x xX.xxx,xX:xx . 

. I DENiTl FI CAÇÃO: NOMINAl;·: "rmóvel Rural<. Gleba .,lIuna, ,,(tote 07:-A denominado' Fazenda,IColibrí, 
'ccommma:área de, 4'.'356haOOaOOca, I situada, neste, Munic ípio: :)(,x.x X>X!XJ(:)( X:XX)(,X.X>X.XJ(.XXXX xx. 

"NOME~ D.OMI<::ÍldO ,E'JNACIONAhIDADE' 0.0 HROP-RiETÁRIO:;.EMPRESA IDE, NAVEGAÇÃO' E 
F' COMÉRCIO ,Trl ÊS; BARRAS·l mA", x x j(,,)!.x,x ,x :X,.x i(J(.x ii..x,ió<;X x X.X ,X,X,X ,X!X J( X X ,xxxx,x x,x,x .X 
~ " .- - - - -. - - -- .. " ~ - .• - -I" _. _. ~. - , - _., 

::Número'dQ'Regislro Anlerior. \Não'ha x:J<,X!x:X:J<.x:)(J(X!xx.x'.x.x'J(x'J(;xxx!X.x:Xx,x-J(J(:J(:xxx-J('x,x . 

.... Malrículaldeum .3imóvel Rural,vcomo 'abaixo se' segue;'llnstitulo~.de f Terras ,~do Pará:-:JTE~F.'A. 
"OepartamentoJ if!;récnico,d:)ivisã01 çartográfica: ;,Glel?a .. lIuna, Imóyel:: F.:azenda'.eoljbrí,lõt~· 110

, 97-
;\·AxeÁre!L·4: .. 3~6:00,001 !:JaDPeríl!l~!!:o-,", 26,400,00Imetros.~ .Municíp'io~.'de o Senador,. JOS~'l:~OrfíriO, 
}'EstadoC:do;;,Pará: Memorial. iDescritivo; Descrição "do ',perímetro:'1 partind~se ,do 'l1onto iM:25" de 
,l coordena,dasJlgeográficas,: J5.2'i'OOJOIH'OOJWgr; e, 03.~46:4 T'27: ,Suh~rjE,lntª~o;,inicif!lmel1te ~ por, um 
jazim!!i~.l(nll!l!?).:!,vefdadeiro::;del,OoooO'OO" a01BNort,elde 'Greenwich,l.daíi I;segue-se ;p.or 'UI':la .,linha 
;; retalce seca,,,,com,p' uma udistância~"de ~6.600;00;metros, .:até~ _encontrar~se o ~ ponto:M-2~A(::.de 
,coorden,adl!s.' geográfic,as:,,;.52<;'OO'00jOO Wgr" e ',03°4;1:44;':2(, SU!;j<c!!!ste,-,'quebl:anifo,,~.e·;,ç,õ!rl,.,um 
·azim ule ~(rum o): verda deirol.de,J 9®O' 00", Le ste, ' daí;, seg ue~s.e: < através, ['de ~: um a linha)! reta e 

,o secap;com 8 ',uma."distâncial!lde',~6:600;00 ,m,etros, .,até ,.íchegarose ",.-,ao", ponto ~M:26-A, ,de 
3cooi"denadas,; geográficas:, ,;51.\'56'40':00 ,WgL ,,: e, ,03?42! 44 "27" Sul; r deste ;:, quebra ndoose ",co m oU m 
,) azimule (rumo) verdadeiro I.de q 18reoO'00~ Sul;", daí; .segue-s'e'::-porGumac linha', reta e, seca, 
:;;(com"uma>'distância ~de;;:6;600;00:metros,:',até: ',encontrapse ,~o f.p,ontoJ jM:26;.~:de .. coordenadas 
,geográficas" ,51~6'40,00 Wgrl";:: e, •. 03~46~47"27 Sul, ,deste) cquebrandQõsecomum '" azimule 
(rumo) verdadeiro de 270000'00" Oeste, daí, segue-se através de uma linha reta e seca, 
com uma distância de 6.600,OO"metrosj ,., até, chegar-se ao ponto M-25 (ponto inicial). 
Fechando-se assim',-o polígono'Edestaárea. CONFRONTAÇÕES;;,;Norte: 6.600,00 metros, 
com quem de direito. Sul: 6.600,00 metros, com o lote nO 18 da Fazenda Coriarí. Leste: 
6.600,00.,metros, com o lote na 08-A. Oeste: 6.600,00 metros, com o' 'lote na 06-A. 
[J,evidamente cadastrado junto "ao" ,Insliluto!:'-Nadónal" de"7,ú::::olónização e Reforma Agrária
INCRA, cujo certificado de cadastro~.~fica;, fazEtndo pari.;, integrante. deste' documento. 
Proprietário: EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS 'I.. mA, com sede 
ria cidade de Altamira, Estado do Pará, à Travessa lindolfo Aranha n" 256, inscrita no 
Cadastro Geral de Contribuintes do·Ministério da Fazenda CGCIMF nO 63.856.454/0001-89, e 
Inscricão Estadual nO 15,159.077-0. Numero 'do Registro Anterior: Não há. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 17 de agosto de 1.993. O Oficial do 

, Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa xX.xXJ(.X.XJ(J(XJ(XJ(J(.X.X.xxxXJ(X.X.X.X.XJ(xx.X.X. , 

• 



CARTÓRIO, OfíCIO 
Senador, Porfíri o 

R-l·M-373; Nos termos da Escritura Públicá mpra e venda, datada de O~,OO. 1~993, 
lavrada às fls 165/166 do livro n° 107, do 1° Ofício da comarca ,de Altamira 
- Pará, o imóvel constante da presente foi, ,,~dqy!rtd.o, pela firma: EMPRÉSA 
DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊSBAARAS LTDA,~" devidamente qualifica no corpo 
desta matricula, neste ato representadópor' seu 'sóçió"proprietário, o Sr. LUIZ GONZAGA 
DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de AHamira 
- Pará,à' Rua 1° de Janeiro nO 1446, portador da cédulâ de"'idehlidiideRG' rf' 7.854-
SSPIPA"iil' detentor do CICIMF na 024.510,852-15, por compra,:feitã àóiJ'sehhor PAULO 
ROBERTO:SOEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, resideritee' domiciliado o nal' cidade de 
Belém - Pará, à Travessa Mariz e Barros sIn°, passagem por Altamira· Pará, portador da 
Carteira de Identidade n," 918,433- SSP/SP e do CIGIMF: n,o 018,042,333-68, pelo preço 
certo e ajustado de R$ 50,000.000,00 (cinqüenta ,milhões, de ,cruz!liros),:,c:ol}~ições: às da 
Escritura, Certidão: certifico e dou fé que, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
LT,B.!, foi recolhido junto a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - Pará, 
através da guia de recolhimento nO 0053, '(~xPedida pela referida Prefeitura, no valor de 
Cr$ 1,000,00 (hum mil cruzeiros reais),: pelo,;: seu; sécret~iio'de finanças (a) ilegível. O referido 
é verdade e dou fé. Senador' José Porfírio ~ Pará: 17, de ' agosto ,de' 1,993, O, OfiCiar,: do 
Registro (a)' Ismar José da Silva e Sousa ,XJcxxx.x,x,x:x.x.X'.x,x.x.xJ<,i(x.x.x:XJ(Í(:X'x.x.i<S(i<3d<. 
AV-2-M-373; Procede-se a esta averbação, pára ,constar, ' que' : o imóvel-:' 'supra:' >.matrícula;"" foi 
adquirido: inicialmente por .·JESUINO DA"SllVA HMA; :atravé~Lde:'liluló 'ae':posse,: expedida 
pela Intendência Municipal da Vila de' Souzel 'por' 's'eu Infendenfé, JoséqPoifíno~ ae ;1Miráiida 
;Junior, registrado ,às fls 119° do livro 'IV; 'o 'qual 'por sua',Í!ézalienou }à,,',-,OSÉ-BATlSTA 
DA COSTA, ex vi da escritura pÚblica, de compra' e "'venda; 'datada ,'de'06,07,1',937, 
lavrada"às fls 121-V" do livro nO 111, do:Cat1ório 'dOi;l°,OfÍCioSamwil :!Almeida' da"çidade 
de' Igarapé Miri-Pará, o qual por 'seuturnáaliehóij,à' PAULO'"ROBERTOL~SOEIRO;'."ex vi 

- daescnlura 'pública de compra e venda, datada' de' 13,06.1ó988," lavradà as ,'fls"20o:.v",' do 
,livro 'n° 43;"no Cat1ório Samuel Almeida 'do' 1° OfíCio'-"da' 'dím'arca, 'dé,lgarapé"Miri-P!!fá,:' o 
qual ,por sua 'fez alienou ao alualproprielário' à'i, ,,"EMPRESA',DE' NAVEGAÇAO. E 

,COMERCIO TRES BARRAS L TOA, qualificiída' na "malricula" supra;, através" :da escrilura 
mencionada 'no R·'1 desta matricúla.' O , reféndo:'é' '·vérdade ~'edou'fé. Senador.'l·José 
Porfírio(Pa), 17 de agoslo de 1.993, O Oficial dóRegistro'(a):lsmar~"José"da Silva:, eSousa. 

'AV.3-M-373; Certifico que' cumprindo delemlinação"da':EÍ<celentíssima, Sra: Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora 'de ,Justiça 'da's Cômarcas"dolnterior;tatravés' de 
Provimen\(, nO 008f2006-CJCI de 17 de màió dé: 2006';: para"conslar' averba ,'" "se':[ o 
bloqUeio da presente matrícula. O referido é verdade 'e' doú'fé, Senador José:Porfírio(Paj:(,02 
de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Isin'ar ·José da Silva'''e :Sousa x.x.xJCX)('x.xx:x.x 

I';' : '.,' 
O referido é verdade e dou fé" ' " 

Senador José Porfírio(Pa), 01' de" Dezembro:, de 2008 

, ISMAR 

.~. , .. '! 

Ca tério Is~·nSli·' Si'i:va 
d,.) Único Oficio 

Trans!acbdo com s.21o de segurança 

~'2QO(JL(s:.L{L:LLli"""""", 

• ~ _ i ,:, .. , .~., ,j .;'. 
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OFicIO 
Semujor· "lU'"'' Portírio .- ' " 

lavrada às tis 176/173-v" do livro n° 107, do 1° Ofício de N'otas da comarca 
de Allamira - Pará, sob o n° 6.352/93, constante da presente' '.' .matricula foi 
adquirido pe la finn a: 
acima já qualifica, neste ato representado ,por ' sócio' proprietário, o Sr. lUIZ 
GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, cas'àdo',-comerciante, résidente e domiciliado na cidade 

c.de, Ali I!m ira .. _- parà, à Rua 1° de Janeiro n"1446, po'rt'ado'r'.da cédula de identidade RG nO 
7.854,Ssp,,ilJI\ e, detentor do 'CICIMF nO 024.51 O,8'5i~15;;> po-,'VcoíripraJ feita' ao;1 i'serihor 
PAUtO'ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, residente, e! domiciliado na cidade 
dé"6elém '-"Pará, à Travessa Mariz e Barros s/na, passagem por' Allàrriifã'- Pará,·,iportador da 
Carteira de Identidade n.o 918.433- SSP/SP e do CICIMF n.o 018.042.333-68, pelo preço certo 
e ajustadO de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões ,de' cruzeiros). Condições: às da Escritura. 
Certidão: certifico' e dou fé que, o' Imposto· ,de ,Transmissão"-iode..-,!B~f);;,>ilrn~yeis -ITB.!, 
foi pago junto a Prefeitura Municipal de Senador José Portirio - Pa'rá, através da guia 
de recolhimento nO 0054, expedida pela reter:i~~, Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000,00 (hum 
mil cruzeiros reais). O referido é verdade': e dóÚ" fÍí'.:-Senador José Portírio - Pará. 17 de agosto 
de 1.993. O Oficiál do Registió'(á»)s'rWar .José :dà' SilviU~ Sousa J<.XJ<.X.XJ<.X.X.X.XJ<.XJ<.X.X.XJ< 
II,V-2-M-;r74; Procede-se a ,;'sla' aiierliação"para constar'que o'imóvel'supra' matríCUla:, "possui 
os seguintés 'lançamentos: havido inicialm'erit~ i por';MANOEJ.! lUlZihPEREIRA;';Jiltravés--de 
liIulo de posse, expedida pela Intendência' 'dá é<' Vila "de" Souzet;' [I'pó(~ seu"lntendente:f'José 
Pórfírio 'de Miranda Junior:- datado' de cl3:0i1:906~ às 'tls;'14'7cv";'dolivfô 'cõiilijetenW'no .. lV, 
o qual por sua vez alienou à JERÔNIMO 'GARRIDO DOS .AN:JOS,:-"ex~Vi idiL' escmura 
pública 'de compra e venda, datada (lEf 09.08.1'938, !lavrada\'iàs,·tls"4"1'v",j'do~ livro 'n°'!III;-'''do 

, Cartório' Samuel Almeida do 1° Oficio' dá cidade ,de Igarapé Min,;Pàrá,o qual, pOf,I,seu'tumo 
alienou' à PAULO ROBERTO SOEIRO:' ex vi' 'éla';césé'ritura:,pÚblica',ide' I compra , e'f:verida, 
dÍ'Ítada: de 13.06.1.988, lavrada às fls 88 dó livro 'no·'43,"rio'Cartorio SàmúeIAlmeida;\do 1° 

,Oficio da comarca de Igarapé Miri-pará; o qual por -suá! vez àlienou à 'atual' proprietária à 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCtOJTRÉS\BARRÀSlTDA,''-àtrávés' da' escritura de 
comprá e venda, datada de 05.08.1.1993,tlavradaàs' 'tis 176!178-V'" do livro> n° 107-, {sob o 
nO 6.325/93, no Cartório do 1° 'Oficio . da Cómái'Cif 'dé:cAHamira - Párá: .0' referido é' verdade e 
dºu fê .. Senador José Portirio(Pa), 17' de' agósióPM1.993:'Ó Oficial "do Regislro (a)' Isinãr" Uosé 
da Silva' e Sousa .J<.xxx.xxJ<J<J<J<J<.xx.J<J<J< __ xJ<','.xJ<:xj(xXx.x:x.x.x,x-.x.x.xxxJ<:)(J<j(:X'J<~J<J<x 

. AVc.3-M-3 74; Certifico que cum prindo' detémHriação'dil",Excelentíssima" Sra' Desembargadora 
" Osnia~iha:Omiair Sampaio Nery, Corregedora de'Justiça:" dás-'Comarcas do 'Interior; attávés· de 

Provimento nO 008/2006-CJCI de 17 de ·maiode' 2006';"paraconstar averba-se, o bloqueio 
... da: presenté matrícula. ~O referido é verdade' e dou fé. Senador 'José Portirio(Pa), 02, de 

Junho '.~e" 2006. O Oficial do Registro (a)lsmar"José· da Silva' e Sousa 'XJ<:l(:XJ<.XJ('J(J<J<:J(J<J< 

j- '. 

Catório 151112.r' Silvá 
do Único Ofício 

Transladado com esta do seg nça 

NQCQC2L:!5:Ji9· . 
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'.' ;":,;, I:,CNPJ/(MF) 00:465.780/0001-;45f,'" c:: ,), I' 
ISMAR:'JOSÉ'; DN'Slt\/AES08SA " , , 'MARIA,LUZIA', SOUZA DA : SILVA 
,l' J: ,/ :Oticial Titular ~"" ',. Es'crevente' Substituta' 

";,'CPF/MF '.n,o', 033,624,342~15', "CPI"/MF n'.o 463,063.152-68 
. I i II -,-, '. J.', 

'~"-i'" " , ' 
; : ',i'- ,Rua Tiradentes ,N.o 537- Centro t,,' 

" r'Município"de Sena'dor'-i!o§é Pomri<t-'Estado:dóPará,i'-CEP 68,360'-000 
,'O ! , ! l .. - i. \ , :! 1(..! I 

".'; " " ", ", Certidão de 
," -,:_",~~":,' , "n":.,:; 'REGISTRO DE IMÓVEI(: .,' r:,,.,,,,~q,·,,,, 
'MATRICUCA: 375 :x.x.x.x,x.x.x'x~x.x,x.x.x.x,x. x.x ' Datá:' 17 de Agostci de 1.993':x:x:x'x'x, 

I '. I'· •• , - 'I'._{"" ..rI ". ~" ' ... -.,~." .,' "rl'".-'" ." '.- "'''"1/ C ........ ',' .• 

, .IDENT)F,ICAÇAO' NQMINJt.L:'. Imóvel Rurál Gleba ItUlia'~ Lote '16-:~ êienómina<!~ Fazenda 
'Coliôfí~ com u'm'a

4 
árêaae 4.356,00,00ha situada neste'Muniêípio FX'X:Xex,iCx.icx.xJ.x:x.x'x.'x.'x. 

,; 'NbME.~~:DbrvflêíLlO: 'il'E:"'NAcIONÀLlÓÂÓE': 'Db "~PRÔPRIEtARio: lIi"ÊMPRESA'; DE 
!. t, .t~<-'"'.·.t i • ... '·1" ..... ·• ·• ...... ··t lr .. ·• ' ... _, ~.,_ .. ' '.' - : r .• '-".' !!".~ I" I" 'l" I' 

(.IN~\f~~~C;AOyCO~E~S!9,TR_~S BARRA~ L TOA, ~.~.~;,':'.x;x:x,~,:~j.x).~.,~;~~~.x:x.~:x.~.x. 
Numero do Registro Antenor. Nao ha .x,x,x.x.x.x,x.x.X.x.x:x.X.X:X'x.X.X,X.X.X.X:X.X:X.X.X,X.X.X. 

".Màtt'ítuià ~dk~iTi',irriÓve(Ru'ral 'como' abaixo. se seglie:I;lnStituto "déTerras" dc)"par'â _ 
-"itê:"f~pÁ. -:-:tJeP'á'rüímento"',' 'técniêo', DiIllsão ,'Cártográfica. ?rG1eha'3'ltui1à?'liTIóvél' - Fazeilda 
'.Colibrí!'; lotV

i
é'16'-A.' :Âre<f·~~·,356:00,00.'ha. Perírí'i'etrôK iS.4Ôõ:oo :infs. "Mu'nicit>io' 'de 

'o ,s~~,a11qf!~J j:~se~)tõff.íri9t·~13~~(jQ ~ ~o p~rf{_,M~~oriaí' ;Q~~~rit~o,;)~es~nç~~;1 ,aô. . fp~ríiriefro: 
'partmdocse do ponto M0 168, ~de : coordenadas' geograticas: 51°42'44"27 Wgr' e 
"!03~~iH"21 :::,oi'i~nt<!.~o '"in içi~ frpent~:" por' • urt;J'-'à;lin:'ute' (ru!fíô) oi[ér~~d~iróH'(je 'ÓooºQ'OO~' ao 
-Norte 'de' I GréênVvicti~" da í;" segue:'se por uma linha 'retâ~ é'L~eca, côrn'" uma distânCia 
~'de '''tiI600,OÔ'mti';-'''ate''''erl'C:ontrar-seo ponto _M~1.73. de -'éó'oí'denadaS'; ;'geóCifáficas: 

" 51:4~'51';~:"if,Jgt;~eo f'q~~~9:2't"fT S~!:" . ?esté, . que'pr~nd~se:':lco~' Urrt"~~\~inilit~'~~~O) 
. verdadelro'de 270°00'00" Oeste; dai, segue-se atraves de uma Imha reta e- seca; com 
";~i ': " .... ~"~. '. ~.~r>-,,-~;., ~.~ : " \ - '~~ ... ,' "I'r, .. ..... i I,',C 1 

• :vm~>9!st~nç~a,ge:, ,~.600;p,º'mts, ate, ch~gar-se, . ~o. ~?nJo' .M~172, .d~:~o~r!1en.adas 
--'genaraticas:- 51°46c14 "55War'-~ e 03°3927'27 Sul. deste' quebrando-se 'com '! um" aZimute 
: yJ.~'O)l~ 'V~da'~,~lro i ~~;,,(1 §Qõoo'bo~,:' 941, daí;. se~ue.::sf; àtrav.és:~e-~u~~~linh,;Í' ,re.tã; . e 
'seca,' com uma distanCia' 'de 6:600.00 mts, ate encontrar-se o ponto M-169, de 
'cõorde'n~das'g'eógráficas 5f042'54"54Wgr' é03"39'2T2i'Suí,-àeste',' quebrandO-'se' com 

'unl" azirnútê .. ('rumo)"%~dálleiro" dê 90°00'00" Leste; daí, "segu&.:se ~átravés' de Úma 
-linti~~retâ e .seêa,colll 'umá .~distância de' 6.600,bó'nl~tros, até "'çhegài~se a'o ,'ponto 
.pt1~,rç~) '(t)ori~o iniC\~I): . Fechandó-~e. a's~i~. o polígono_de'sta ~r~l:i:C_ONFRONTAÇOES: 
Norte: 6.600,00' mts,com o' lote n° 20-A Sul: 6.600,00 mts;'com o lote n° 11-A. 

~ , , .' ~ f'" , ,'-lo .'.' ; ~ . . ' •.• t' " . . ' • 

Leste: 6.600,00 I11ts, com o lote n° 15-A. Oeste: 6,600,00 metros, com o lote n° 
:17::A, PropriêtáHo"EMPRESADE NAVEGAÇÃO E 'COMÉRCIO'TRÊS BARRAS LTOA, 

',pess'oa jurídica 'de :direito 'interno, com sede na cidade de 'Altamira ~ Pará, à Travessa 
7Undolf()' Aran'fi a", n° 256.'ínscAta no Cadastro Geral de Coritribuintesdo_' Ministério:'_da 
'F~i:êHda CGCíMF n° 63,856:45416001-89; ê'lnscrição Est'adualn° 15, 159.07i-ó:·Numero 



CAR TÓRIO ÚNICO OFíCIO 
Senador Porfírio 

_ . do. Registro Anterior: Não há . O . verdade e dou fé. Senador José portírio 
(Pa);"17 de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silvir e Sousa. 
R-1-M-375; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 
05.OB.1.993, lavrada às fls 1B2-vo/185 do livro n° 107, no Cartório do 1°0ncio de 
Notas da comarca de Altamira - Pará, o imóvel constante da presente matricula foi 
adqüirid6 pela firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ,E ,COMÉRCIO ,TRÊS BARRAS 
L IDA;!I acima já qualifica, neste ato representado por seu sócio proprietário, o Sr. 
LUIZ: GONlAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente :e.domiciliado 
na cidade de Altamira - Pará, à Rua 1° de Janeiro n° 1446, portador da cédula de 
identidade RG n° 7.854-SSPJPA e detentordo CICJMF n° 024.510.852-15, por 
compra feita ao senhor PAULO ROBERTO SOElRO,,' brasileiro, solteiro, maior, 
comerciante, residente e domiciliado na cidade de Belém - Pará, à Travessa Mariz e 
Banos sin°, passagem por Altamira - Pará, portador da Carteira de Identidade n.o 
918.433- SSP/SP e do CICJMF n.O 018.042.333-6B,pelo preço certo e ajustado de R$ 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros reais). Condições: às da Escr~ura. 
Certifico e, dou. fé que, o Imposto de Transmissão, de l3erls Imó)lej~ ~)TBr':'foi 
pago junto a Prefeitura Municipal de Senador José. POrfíriO ~ Pará, 'através da 

, .' , ,,' I' :,.., . 

guia·, de re<;olhimento n° 0056, expedida pela referida Prefeitura", no, valor ,.~~ ,Cr$ 
1.000.00 (hum mil cruzeiros reais), assinado pelo secretário (a) ilegível. O .referido' é 
verdade e dou fé. Senador José Portírio - Pará. 17' de aàosto' dé .'1.993'. o·ófic'újf'~do 

" -.,,' ,., '.' o" ;"",,, " . '·"li" . 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.'x.x.x.x.x.x.x.ii'.x.x 
AV-2-M-375; Procede-se a esta averbação para constar que :oim()y~l,o ,da·':;pj-ê.~e~te 
matrícula foi, adquirido inicialmente por LUIZ MARTINS" .atrave,s, de'tit410. de "p'()sse, 
expedida pela Intendência Municipal da Vila de Souzel,. pelo' seu Inteildente'J()sé 
Poríírio de Miranda Junior, datado de 21.10.1.907, registràdo às fls 89'dó'.liVrô 'n° IV, 
o qual por sua vez alienou à JORGE RIBEiRO, ~x, vi , d~escritura, ·pÚblica.de 
compra e venda, datada de 15.09.1.940: lavrada. às.'fls,69;-V" do 'livro' n° 'V, no 
Cartório Samuel Almeida do 1° Ofício ,da cidade de Igarapé Mlri~Pará,. o.qu'ál ,por 
seu tumo alienou à PAULO ROBERTO. SOEIRO, ex. vi " dá escritura 'públlca de 
compra e venda, datada de 23.0B.1.988,lavraâa às fls 192~v~ do livro N' 4~, no 
Cartório Samuel Almeida do 1° OfíCio da' cidade de Igarapé' 'Miri:Pará,e, ,és~e por 
sua. vez alienou à atual proprietária à, EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO 
TRES BARRAS L TDA, através da escritura mencionada nó ,R-1 desta matridíla." O 
referido é verdade e dou fé. Senador José Pomrio(Pa), 17 de ago!ito ,'de 1.993. O Oficial 
do Registro (a) Ismar José da SilVa e Sousa ' .x.x.x.x.x'x.x.x~x.x.x.x,x.x.)<'.'x.x.x.x.x.x.x.x.x, 
R-3-M-375; Nos termos da Escritura PÚblica de compra e ,venda, :qatàda de 26 de 
julho çle 1.998, lavrada nas Notas da comarca cidade çle, Alta,mira - Pará, às fls 04-VOj 
07 do livro n° 129, sob o n° 7.888/98. O ilTlóvel constante,ºa. 'p~esent~,matricula ' foi 

,adquirido por DEMETAL ENGENHARIA INDUSTRIA, E COMERCIO L TOA, empresa 
com, sede na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, c<;>'m 'êildereçó na 
Rua C n° 201 Distrito. Industrial Dr. Simão ,da ~unha, devidarnénte inscrita. no 
cadastro Geral, de, Contribuintes do' Ministério da . Fázenda- "êGC/MF n° 
22.372.635/0001-52; neste ato representado por seu bastante' procurador o, Sr. 
GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO FILHO, brasileiro, divorciádo, corisuito'r: .residente 



',uARTÓRIO','1DO;:. uNmol,oFimo 
'Senaaor'" José", Porfirio 

e' donliciliado~ t em" Belo' Horizonte,' 'Estado ,der Minas,~Gerais"à ,1Rua Benvinda' de 
iGarvalho",n~M9~J apteJ601:, 'portadorl;da' Cédula,,;_'de Ilderitidade"RG nO) M~U02136-
'SSR/MG e~bdo'6;CIC/Mhn° '192,756:926-53;<ex vi,i'dóllnstrum~erito Público ,de mandato 
'de !Eprocura'ção, :lav'radasnó![Ca'rtór1o 'do 1~LOfício"delNotas,"da I cidade" de Santa 'L.uzia, 
vEstado 'de!MinásIGeraisl; 1!lahcada, às:, fls';02"do 1!livrol,nP"138p:,em i','191061J998: ,e que 
'Aica arqUivada ,;I'heste Gartórió,:l'para, fins',"de'~direito; E):;PRESI':SERVlCE ,VIGILÂNCIA·, E 
'SEGURANÇA,i,12lDA'i empresa;:~com:sede:; na cidade;, de' Belo !,Horizonte,' Estado de 
'Mi~as2 Gerais;::cOm)':endereço,rma;sAVenida~f'Paiso<Fortes?!ri°;\750;, ,inscma' no Cadastro 
sGetaJ:'~deEfGdnfribuintes}:i:l00tMinistério' :!da:~Fazenda~' CGC/MF en° ,65,149:3]:9/O00,1~41; 
i'n'este;(ato', ;representada 'i por:< seu, bastante '- procurador/Sr: ;' ,GERALDO~;FIGUEIREDO 
"MONTEIRO fFlJ..::HO, f'acima3jáhidentificado~; ex~vi: I do; Instrumento~'Públicode mandato 
IJdeej)roéurâçãoi,làvra'oa {no SerViço Notarial, 1~' Ofício Ide ,Notasv:da 'cidade e comarca 
-des'Bélo Horizonte) Estado "'de t.1i~as:~Gerais,Jan9'~da à~ fls ',07,7, ,do, liyro n~,1,01~P 
jem; 24/06/1998" "eJ'que',"fica; arqUIVado em "Cartono ,spara fins 2de -cdlreito;!I;er"SERTA 
'INDl1S1iRIA~i H\!COMÉRel0' "S/A1./ empr~saAtorriU~SJlQ!lHna ::'.1lQ.dov@-:: MQ:' 020,,-;-' km-7, 
,[i)istrito1Industnal:fSantai"Luzia, ,(Esta-do' ~tle')Miliâs GeraiS;ljn'sc~ita no; .cadastro Geral'de 
?Contr1buintes do,"Minist'ério ::da 'Fazeri'd~Q~:CGC/lviF' n~~-16:848,558/000;Ht; I neste~ato 
'Jrepresentada' ponh'seu bastanteiprócurador o Sr, '" '"GERALDO~", FIGUEIREDO 
':MONTEIR0:uFII!.HO;f; aéiiiià 'já, identificado,: éx'vi do] Instrumento P,úblicoode',mandato 
;aeyjj:>roétiração LI~vrada3:no ':Cartório 'cdO, 1 ~! ,OfíciO de: Notãs"da cidade: ~ de ::Santa ' Luzia, 
C'Estado"de ,Min'as qGerais; lançadal'às ',fls 193- 'do" livro 13'kJ,emjl04!06!199~, r,e;, que ,fica 
'jarquivada:';;emh:, Gartório<"para";'; os i devidos : fins l ,de ,} direitos , I?or' f Jcompra:' ,feita, I·à 
: EMPRESA':: DE NAVEGAÇÃO E': COMÉRCIO TRÊS"'BARRAS1~L::;mA";:pessoa:,,jurídíca 
'Ide 'direitos !íplivados interno,' "com 'sede naiLcidade')~de :Alt,amira;,l Estado "do"Pará; à 
Travessa; :tindolfo,~Aranha'l ;,n!','356,portador do i ',GGG/MF n°-j, 63,856.454/0001"89;:e 

'"ln!!ci'ição'lEstaduallin~"15,159,077~0;" 'Neste ato,!'Tepresentado por' ;seu< ,bastante 
'procurador.> o: Sc GERALDO "FIGUEIREDO' MONTEIRO, FIIJ.HO;i!!acima(;,já ;:qualificado, 
'''ex vildo', 'Instrumento Público'.J:del! mandato:l;de i ,',procuração, "lavrada'! no.;:Cartório, ,dodo 

OfÍCio :der;Notas~da'J'cidadé: de"Santa Luzia; Estado:,de,Minas', Gerais, lançada ,às"f1s 
"193 'do livro' ,n° '1-371F, 'em,' 04/06/,1998; e que fica 'arqüivada L' \em "Cartório', para '-,os 
xde\iídos,\fins, :de'" direito, ,Ror, 'compra ,feita ',à ,EMPRESA FDE,~ NAVEGAÇÃO ,E 

d ;(~OMÉRm(j TRÊS; BARRAS IL. TOA, pessoa jurídica de,lidireitos,' privados interno, :com 
-"sêdefi(tia 'Cidaéle ',ae" 'Altamira:"iEstado dó 'Pará; <'hiFravessa, Lindolfo 'Aranha n~356, 
,:iportador, "do:CGC/MP;n01'63,856!454/o001-89" e Inscrição~stadual n° '.1.5: 159,07.7,0; ,Neste 
"ato~repres'entadol; por:: seuubastarite _procurador;; o ' Su, ARUNDO- (LUIZ MOREIRA'. ,DE 
-;'S0UZAp brasileiro:; cas'adó; empresário, residente .. e" domicilíadoJI:nesta cidade"i:à "Rua 
li1PJJ'de' Janeiro"no. 1446;<'portildor1 da cédula ':de idi'mtidadé RG:,'n'i':l14'74306-SSP/PA:, e 
,,~aeténtor.. dOi-:;:CIC/MF~n~,;267,30r532-37-; ',ex'vi do Instrumento (Público de pro'curação 
ilavrida~~nas) ;Nót'ás do :,Cartório dô 1° j Qfício' ' da 'Comarca :'de'Altamira!~ Pará; ,às' fls 

,,[194 fdo"livro'08,1,'em '30/03/1998,' ,'e 'que' fica arquivada, em "Cartório para, fins de 
"dir~itôs, 'Relo, ';,preço ' certo': e, ,ajustado de R$ 10,000;00 (dezmíl reais), Condições: 

é.!F.iêando~ distribuída'.":da seguinte.:forma a área do imóvel acima, descmo: para à 
f;;DEMETAl1u:":,ENGENHARIA;: ,I INDÚSTRIA ,E" COMÉRCIO', lIDA S/A;: :íUma;-u.parte 
Cc'oifesp'ôndentea 30%I(trinta'por cento) confothle 'consta -da escritura pública, acfma 



CARTÓRIO-DO .·UNICO·OFícIO 
Senador. José, . Porfírio 

mencionada. Certidão: certifico e dou, fé, que· o' ,Imposto de Transmissão de 
Propriedade de "Inter VIVOS", foi pago pelo documento de Receita. Tributaria, no valor 
de R$ 205,00 de LT.B.I, recolhido junto a Secretaria de· Finanças' da Prefeitura 
Municipal' de Senador José Porfírio, e guia de n° 0239, .expedidapela, Secretaria 
de Finanças da Prefeitura Municipal de Senador José. POrTIrio, devidamente ',firmado 
pelo-cresponsável pelo· cálculo de imposto (a) Francisco .Paiva da, Silva;'.~visada pelo 
,Secretário de Finanças (a) Edson p, Teixeira c Secretário Mun: de -Mm, ,e'!finanças
Decreto n° 164/97 - Gab/PMSJP, Assim esta, O referido é verdade e.-,dou' fé,- Senador 
José~:Portírio - Pará, 29 de julho de 1.993, O OficiaL· do· Registro (a) Ismar,'.José'.da 

'Silva 'e, Sousa ,X,X,X,X,X.x,x,x.x.x,x,x,x,x,x.x.X'x,X,X,X'xJ(;X,X,X,X,X,X,X,X,x,x.x.x,x:x,x,x,x,x,x,x,x 
AV-4-M-375; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Públic_a .,Dl;)cla@t,ória 
datada de 13 de novembro de 2000, lavrada no Cartório do ~'Ofício de,J\lot(is,do 
Município e Comarca de Cláudio, Estado 'de Minas Gerais; ~ 'do Tabelião 
Hermenegildo Gomes da Silva, lançada às fls.,0.19, do livro 062, para que fique 
constando que PRES SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ",L mA;· já',' qualificada 
no R-3, representada por ANTÔNIO PEDRO,ROGAlZI, brasileiro, casado; e'm presário , 
CPF n° 213.254,136-15 e CIN-4,022~340-SSP-MG" Vêm . do públiCO para todos, ,os "fins 
de direito. declarar' sobre a responsabilidade civil .. e .criminal,. que; "conforme 
instrução normativa conjunta n° 001, de 31 de agosto de 2000 da ·P.!.oc:;uradQria ~.Ge!al 
da Fazenda Nacional - PGFN· e o Instituto Nacional de, Segurança. Social ""INSS, 
dando em garantia hipotecária em primeiro grau em favor da· União 45% (quarenta e 
cinco por cento) da área do imóvel constante· da presente matricula . este de 
propriedade da declarante, obrigando-se, 'administrar o imóvel, ora declarado, para 
garantia, e dele não dispor, ceder, alienar,alTendar ou gravar de Qualquer ônus em 
favor de', terceiros sem o préViO e expresso consentimento. da ; credora .:-: União, 
. Ficando a mesma como possuidora do bem a ser dado em garantia na, qualidade· de 
tiel depositário, assumiMo neste ato todas 'as responsabilidades, encargos· é,ônus 
deCOtTentes das leis civis, penal e trabalhistas, obrigando-se a manter o, imóvel nas 
condições hoje encontrado, Condições: às da escritura, O referido é verdade, e dou fé, 

. Senador José'PortíriO (Pa). 20 de novembro de 2000, O Oficial do Registro (a) Ismar 
José da Silva' e Sousa ,X,X,X,)(,X,)(,X,X,X'x,)(,X,X,)(,)(,)(,x,)('xx,)(,x.X,)(,)(,X,X,X,X,X,X'x,X,X,X'xX:,lC)( 
R-5-M-375; Certifico que cumprindo detemlinação do M,M',Juiz Federal Titular~da.:2,6° 
Vára 'da Justiça Federal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Dr: André -GonçalVces 
de "Oliveira, procedO as registro do termo de nomeação de bensàpenhora:de',.~s 

"274',' ·,~datado de O,) de fevereiro do ano de 2000, relativo· ao imó.vel,da, ,Presente 
. matricula que fora oferecido a penhora em garantia do débito" exquendo; nos",autos 
'dec'Ação 'de'Execução Fiscal (proc n° ·1999,38,00,040664-6,. movido, pot Instituto 
,Nacional' de Seguro Social - INSS contra PRES- COM'SERVlÇOS,·TECNICOS 

"PROFISSIONAIS LIDA, representado pelo' Sr. ANTONIO PEDROr.ROGAlll, 
:procubdor do executado, sendo uma área correspondente' a 1960,2. ha,ii com ,toda 
sua" cobertura vegetal, com' a denominação especia I de Gleba Ituna, lote n~ ;;!6-A, 
denominado "Fazenda Colibrí", Ficando o mesmo em pOder"do:.Sr.;, ANTONIO 
PEDRO· ROGAlll, CIM-4022.340, com endereço. na, .. Rua Professora, Ira,cema 
Pimenta n° 135.. Bairro São Bento, Belo Horizonte, na condição de DEPOSITARIO, 
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sujeitoàs.penas'da'leL- Para', , Que os ,referidos bens sejam havidos como. PENHORES, 
-lavrei o presente, termo:EiQue, lido e' achado,",conforme" foi devidamente ,assinado (a) 
-Chartesl,Gomes--Vidéirp/liJiretor;: da· ~ecreiária ·,da, Vigésima:, Sexta Vara . Federa, o 
'subscrevi :(a) 'DEPOSlliARI(>: \(at,'ANTONIO rPEOROi~ROGAZlI,r'CPF _ n° 213_254.136-15. 
Assimil'esta-."O referidoélVerdade e dou fé:'Senador:José Porfirio:(8a); 20 de novembro 
,élêí~2000JO Oficial"do Registto1(a) Ismar José daSilva() e.:Sousa·'_x.x.x:x,x,x_x.X.x.x_x_x.x.x_ 
i'AW6-'Mc3I5:'. 'Certifico -e dou Aé .Que o, :reQuerimento ,do,;,Delegado ;da _Receita Federal 
'ém'I!Belo Horizonte -'MG,·,através" de·Ofkio n~1191201M,','subscrito por FLÁVIO ANTÔNO 
'S0UlA>'°ABREU ~'CIi'éfEhêDeb,~Pôrt", DRF/BHEI2001O~'I; averba;ose I· o; extrato' da relação 
dê bens -e:direitos:para.;:.:irrolamentot :relativo 'a ,. ,45%~ rpOrdI.Cento_: do Jote 16-A, Gleba 

"ltuna~,;tFaz, Colibri; Município ,de l:SenadoWJosé Porfirio;·'da matricula supra, certifico 
',;linda ;por --oportuho;"Quei la ;,oGorrencia ·de; lalíenaçãol:Iiransferencia,;ou" oneração do bem 
'ati'olado;,"dévei'á: (ser:=,comuniGado, a cessa _Delegaciallnspetoria ,da .Receita .Federal no 
-prazo i dei', quarenta ~.e';~oito:horas,' Nadai}rflais_~ 0, referido "é-; verdade .. e dou fé. Senador 
-'José.: :E'orfirio( Ra)fíl,14· ·de· dezembro: de:,,2004_ ° 'Oficial:. do ,Registro, (a) cismar:, José, da 
,Silvã';e, Sousa' x_x,x,x;x:X_X~X;XlX'_X;X_x:X·:x_x:x_xlxxx;x_x:x:x.x_x_x:x_x:_x,x_xxx.x:X_X:X.x.XeX_X_X 
â~.Y~7;N1~:JZ~;1pr(tci~eç-sê~_,: a 'sest~lraverlf~Iaojl de'~aç:o[dõ,:;~ol)1~~as-::; atribuições . Que .' me 
:são<' Gonfe'tida's por-<lJ!ei e!~ a)1 reQuerimentol·datado: de' .. 02105/2006, .. do~ seguinte': teor: 
c limo" Sr.'ií,0ficiãF: ;do;.lreaistros:de:1 inióvéis:·,da:"-Goniarca-';-de" Senador: .. José Porfírio .Pára_ 
',PRES0~SERVlCE ,VlGIMN€IA' b::SEGURANÇA" I!.'TDA-,',(, CNPJn° 65.149.379/0001-41, 
':com ~sede à:!rRua Il(!;aGhoeiral:,do (!;ampo:,152". CEPc30.480,180; Bairro. _Calafate, na 
-Cidade sde0Befo:':Horizõi1teç,<;Estadoi' de,'Minas ,Gerais; proprietário;:, "de .-45% (quarenta e 
:: cinco;i)pon cento) do';c.imóvef.J 'Rural ',a,~ai>(O" -discriminado;!,; neste :ato' representado 
·,conforme::>wntrãtÕYsocial:;pelm<SrA::ANiTONIO J>EDRO ,ROGAZZI',::CPF n° 213.254.136-
15jílsldentidàde~~'n°'''2MG e'4_022:i340;I,bexpedida r, pela:, SSPJMG~: brasileiro, maior, 

. emp{êsário~ hrresidente,:'à .Rua fI'Profe.ssora~ !.Iracema ' P.imenta)i,noA 35; CEP: -.30360-1 00, 
'Bairro ,São:.-Bento, óna"cidadejide :'Belo. Horizonte;'!' Estado de, Minas Gerais;. SERTA 
,INDÚSTRIA9E; EOMÉRmo. SlA!-'CNPJ·j ,n°.16_'848i5581000h6·1:· com. sede a Av_ Raul 
?Teixeirãi(dai"Costa 1 Sobrinho,nll 726, loja ,;4,1 Bairro "'(!;amelos;' .'na:cidade· de Santa 
'Luzia\,,,Estado,,rde;lfMirias:'!Gerais;~:proprietário'_ de >25%!(vinte. e: cinco por cento) do 
·~imóveIGRural· abaixoAdisJriminado,',' neste· ato representaga<; conforme contrato social 
. pela nSràtOGISEIiE _iI?ARRIU.0».€ALlXTO, 'CP F. n° 1976.'7 4-4~866-72,' identidade . CRAMG 
.:2l!8491:~xp~ºi@;;j:>ela'3CRAMA0 ' em':' 08J03J,1999:,ibrasileiro; solteiro,' .maior, capaz, 
;.oempresário'ç,i,residente:,à'j Ru~C'Ant§.nJ9 _~.Qcl1al'; 38, ,,-:,.:.Bajr!w_· Venda"_Noya, na· ci(j3!de . de 
;BelolH9riiºlÍt~~: ª-L3 Esta-do-de ,Minas Gerais e OEMETAL' ENGENHARIA INOUSTRIA 
·E COMÉRmO;rDTOA', :rCNPJ':'n° .22:372-_63510001-52, li .Gom <sede'- na' Rua':: C, n°·, 201, 
'BairTOf'Elistrito slndustriak, Dr:re Simão: .da' Cunha ~,venda :-nova, "na, -Cidade' de Santa 
2tuzia~·~Estado déJ!Minas' Gerais;~'proprietária de ... 30% (trinta"por.cento) do imóvel Rural 
'aôaíxo:)ldiserimina'do,. verfl'"·:respeitosar'nente perante<a· V_Sas., Que se digne mandar 
(àv,erbarl\a 'criação! dai: área da' Reserva Legal· Obrigatória, também com o mapa anexo 

téom!:as'2êóõfdehªda:sé gêográficas; . de acordQL-corn' os -CritériOS do IBAMA (portaria 
,9.31200m(a:()rrfpanh;jdá- dá \.Art , sendo esta área de reserva· legal de 3.316.45 ha 
-"(:rres Mil'~3 trezEmtos"i e~ldezesseis . vírgula Quarenta e cinco hectares), bem como 
o averbaçâo;"das!r;áreas: de;'preservação permanente - APP da propriedade, bem como 
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sua Quantificação em 20104 ha, (Duzentose,'um, quatro hectares), acompanhada 
da" . .imagem de satélite com a localização, destas Áreas; e·' Art, em favor do 
Instrumento Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA;' de acordo com o, que dispõe, p parágraf(l.' único do' artigo" 44da lei n° 4.771 
de 15/09/1965 (código florestal) dispositivos legal este Que acrescido· ao código florestal 
da lei n° 7.803 de 'l8/07t1989, publicado no Diário Oficial'da:União, de 20/07/1989, 
bem' como' inciso 11 art° 4° da medida provisória n° 195&'49, de' 27/0412000, reeditada 
ate' MP n° 2.16&'67, de 24/08/2001,' que veta ,o corte .raso de '80%., da superfície 
física' do imóvel e de acordo com a lei n° .. 1 0.267:, 'de 28/0812001 ; . qu~; 'estabel~çe 
critérios técnicos e procedimentos para execução da medição' dos.-jmóveis .para fins 
de registro e cadastro perante o INCRA, .Receita, Federal' e IBAMA, relativo:;ao 
imóvel rural localizado no município de Senador José PorfíriO"i' Pará,. denominado',de 
Gleba Ituna, , Lote 16-A, da Fazenda ,Colibrí, código nolncra· n° 806013036285-2, :jNIRF 
n° 5,641.012-3, com urna área total dê 4.356;0 ha (Quatro;mil,' trezentos·:.e,cinqüenta',e 
seis hectares), de propriedade em 'condomínio' das, requerentes ·na seguinte 
proporção: PRES SERVlCE VIGILÂNCIA E, SEGURANÇA L TOA" 45%, DEME'I'AL 
ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTOA,,30% e \ INDÚSTRIA';E COMÉRCIO 
L mA S/A, 25%, devidamente registrado, no ,. Car1órioc de registro dé, imóveis "da 
Comarca de Senador José PorTIrio; 'Estado :do:pará', 'lançada'às"fls",182':do,livro n°'2-B 
matriculado sob o n° 375, em· 29/07t1998' q!l.clb .• ª". cQnfortni.ga_de C()ffi.'ª' legislação 
acima e cópias xerografadas em anexo, ADA~' Ato Declaratório. Ambiental atualizado:e 
protocolizado no IBAMA, mapa comas, coordenadas, 'geográficas·da,;·propriedade, 'e 
com a locação da ,área de reserva . legal ",,;':I:\RL,l';' também com:. coordenadas 
geográficas de acordo com os critérjos· 'dó,,'IBA.MA(Portaria ,9312006)!, acompanhada 
de ART; imagem de satélite com a locação das~ .'Áreas de Preservação' ·Permanente, -
APP da propriedade, bem como sua Qualificação .tem ha, ácompanhada de ARI> ,a 
este e que ficam fazendo parte • integrante~' comprometend~se' a '.requerente 'por. 'si 
seus herdeiros e sucessores a fazer sempre', váliga a : pr~sE:!nte.; .~~erp-ªção' ;.'.e.',,a 
complementar as eXigênCias legais,' e também se for o 'caso;. pOL~solicitação !,,::das 
entidades Quando das vistorias dos órgãos ·competentes:. As 'signatárias j apresentam. a 
documentação de toda a gleba e a averbação é· para, a'gleba, ·mas e' apresentada 
na proporção do que ela's tem em proporciona!.;jNestes 'Tel'mos. c'P,e·de~';Deferimento. 
Belo HoriZonte (MG), 02 de maio de :2006. PI PRES ''';SERVlC8;INiGII.,ÂN<::IA·:E 
SEGURANÇA L TOA, (a) ANTÕNIO PEDRO' ROGAlll~' Diretór<ii:Presidel)te:.:Jirma 

'reconhecida no Tabelionato 2° Ofício de Santa Luzia'- MG, PI SERTA~INDUSTRIA,E 
COMÉRCIO S/A, Gisele Parrillo Calixto ~ DiretoraPresidente;,~'TIrma_<reçolh.iº_a:. 110 
Cartório do' yo OfíCio de Notas de Belo Horizonte,. cuja petição;' fica {Jarquivadacem 
Cartório para os fins de direito,' que no'livro' acima rllencionado, à" ma·rgem'.,;da 
matricula (375) deste registro, totalizando uma'área 'de, 4.356'ha, integrante :do~ imóvel 
rural acima "de proprieç1ade em condomínio; das requerentes;.na 1 seg!linte iproporção: 
PRE,S SERVICE 'VlGJLANCIA E' SEGURANÇA LTOA 45%;'DEMHA19!'ENpENHARIA 
INDUSTRIAE COMERCIO, L TOA 30%"e· SERTA INDUSTRIAr!E,(IlOMER010.\S/A 
25%, é feita a averba9ão concernente a área constituída· exclusivamente: 'como 
reserva florestal obrigatoria correspondente a 80% (oitenta por-cento)l:da ··superfície 
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física do imóvel mas na proporção do que elas tem em proporcional e de acordo com 
a lei n° 10.267, de 28108/2001, que estabelece critérios técnicos e procedimentos 
para execução da medição dos imóveis rurais para fins de registro e cadastro 
perante o INCRA, Receita Federal e IBAMA, onde não será permitido o acordo raso 
vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou 
desmembramento da área, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 44 da 
lei n° 4.771 de 15 de setembro de '1965 (código florestal) dispositivo legal este que 
acrescido ao código florestal da lei n° 7.803 de 18 de junho de 1989, publicado no 
Diário Oficial de União de 2010711989, bem como inciso 11, ART. 4° da Medida 
Provisória n° '1.956-49, de 27104/2000, reeditada até Medida Provisória n° 2.166-67 
de 24/082001. Assim está. O referido é verdade e dou fé. Senador José PorfírioíPa), 
15 de maio de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X 
AV-8-M-375: Certifico que cumprindo detenninacão da Excelentíssima Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery,' Corregedora de Justiça das 
Comarcas do Interior, através de Provimento n° 00812006-CJCI de 17 de maio de 
2006, para constar averba-se o bloqueio da presente matrícula. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José Porfirio(Pa), 02 de Junho de 2006. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfirio(Pa), 01 de Dezembro de 2008 

~~~J~-íSMARJSÉ DA SILVA E SOUSA 
Oficial do Registro 
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sd.;;i,y:: I'i;:,i~;ê' ~,S,-: [ . .'m~q;~·REGlstRO,DE IMOVEIS;;I:n c:t';· "",.: .,,,,U :' , . 
· MATRIC.ULA:';i3 7.61:XX:X:)(OXX,X,!'-X'X:X:)(:lUCX.xX Dala: ,.)7, de:,Ag~~.t,9 ge 'J ,!t93 x,><xx.XJ~.)i-?<.x,.x. 
· ID~Nll~1 CAÇA0, NOMINI:\l:,c Im.óV,el~ Rural GlelJalluna - Lote~12:A)'!Ie.n9rnLnac,tp"F.,~zen.<!!'!i,Ç!>librí, 
,com uma áw!,!.d,e:4.}~.~!1l'1o.0f!.0.!l.c!'!;' ;iituada l}eS!lU\llunicíp!o.xx,xX~J!'-.)L!5:,x.l!X-!!.xXJ<.l!~~-!<"x,Xx 
i<N0Ilt1;\JD,OMI011,;IO ,E- NACIQNAlIDADE,DO I?BOPRIETA~.19: ;EMPRESA,OE",NAVEGAÇAO E 
1, COMERCIOc TRES BARRAS ,lTDA X ,X ,x ,xx.X X:XX )u(,)(.x,x.x .X<l(,XX .xxx xxxxx xx.X xx xxx x 
"f\júm er:o. ,do: Regi slr:o:,l\.nterior. c NI MI.L ; ;,x.x x.ítx~ ,X:x.x x.x x:i<:x:x J;.x;i :~ .. x',~:X.x.x ~ ~ ,~,JÇ'~}!;~'x ~ J.<)~. 
oMatrícula::.de ,uma ,áre~,,!~c;!e t.err!js_ rlJr!lI, ,)ocalizada ,no M.l,lnicíp'i~j '~~i!. ~enacj!>! ,,JC?;;é,~.P:çrfÍrio -
.,Estac,to., ~<!o_J P;.ar~;~..coJ~J'lrr;.~2.ºç·J!J1.esmo nqme;,· Eslado;L~o l(~ará;, :coIJI um.ac:~r~l'l'!1I<!!1!ll"de 

n4.356haOOaOOc.a(qualroj mil~jr,eze,nJ.Q.s e cinqüenta e seis hectll~~sk~e éum:P.,~rimel~o.:jl?A~OO,Óo 
,mts (virte:<ie ,isejs,jmll, ~b quatrocentos " me~ros), ,com:: a,,' seg!l!t1t!j' d~.sc!iÇªO ,)cjo I per,ím~t~o: 

i, p.arji.ndO;:;f!e r, 9o.:::p:OnJ9jf:~,~0,31(je. c.99rde!1a~!ls, ge9gr~,ficas: §1~1f:~4" \(IIg!.'n~ ,~,o~~f,6'4.7;.?7 ,Sul, 
'.orientadoinicialmenle,. por um I azimute '(rumo) verdadeiro de '9OOO0'00'~Lesle"daí;~ segue-se por 

:"uma ilinhanreta ~e-"seca, comu.m1!~distância od,e, 6~.6ÓO,00.lmi~:;l~ié\;~hega~"_se~'ao:: po~í,;;M,-31, 
d~TfOC!!"(j~~\.I.df!.s ::g~~grájiFjl.s.~1~1!,?8'~ 7"s,?l(Vgr, -,e .. Q~046~ 4 7J2!::,?,uI;Aesle" iqlJe~ral1do;;~e.- com 

· um: .~iiinute(i4'mof,verdã(jeji:õ.:-de:i:OoooO'OO"ao .Nõrté G~eeri~ic!1,~ijãí;-;SElg\lEl-~e, ,atra"és "de.ul)Í a 
·Iinha, jreta,:'eseca;,.com 'lum.a, djst&ncia "média· ,de,:6.600,o.Ot:nt.;?~ ~!!lé5 cheg\lr~se~ ;, ao" pOI}IC? . M
,3;1:A;: deé',cl!o~den1!,c;!ª;;:, g~ogr~fi!;\l;;: , 51°38'47"55, Wgr El' 03~46'09cQ9 S<ul, ~d.aí, ,~~~nli[1ull,l,'\~o ,na 
'mesma} linha:' rela e ,seca,f'com,\o-, mesmo "azimute (rumo.)'ve~dad~iro "de, ,00000'0!r'·ao: ,Norte· ge 

',Greenwich",segueise com~uma;idistªncia de. 6,600;00,mh>:',i'lt~ ,\ch~gaHle "ao: pqnlo, M-~16j,., de 
~ çoo~ilElnJ3d:;ts.:,: g~~gr-ªfiçJ3~J ,,,5i1~!l'4 ~!! \lVgr, ,e 03°42'44';27 ,~ul". ~este,.- .que!lrandO-se com •. um 
"azimute !(rumo)<:.v~rdadeirQr,de 27mJP'O.o::;Oesle, daí, segue-se',por, ull1a"lin~a reta e ,seca, .com 
',uma 'J di,stâncja': I de '.6..6!l0,00"mJ~, J'llé" :encontrar-,se ". 0-, ,'p'oQI,Q M-168" de, coordena~as 
geQgr~fic,as ,:51~4;?:!?42!J;4,Wgr, F,~"· 33~42'27" Sul, deste,"q~!l_~ran,d~O-se.:com um· ',az.imule (rumo) 
verdadeiro de 00000'00" Sul, daí, segue-se alravés de üma linha rela e seca, com uma 
distância de 6.600,00 metros, l!léJC chegares e ao. II-0nto, M-30 (ponto inicial). FechandO-se 
assim o polígono desta área.,.-CõONFRONTAÇÕES: ,·Norte:' 6J~00;0(l-:mts, com o lote nO 15-A. 
Sul: 6.600,00 mls, com o lote nO 23 da Fazenda Colibri. Leste: 6.600,00 mls, com os lotes 
nO.s 13-A e 24-A. Oeste: 6.600,00 metros, com o lote nO 11-A. Devidamente cadastrado no -
INCRA, cujo certificàdo de ~,êà'dilslro' -CO, . ficá fazendo parte inlegrante deste documenlo. 
Proprietário: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, pessoa 
jurídica de direito privado interno, com sua sede nesla cidade à Travessa Lindolfo Aranha nO 
256, portadora do CGCiMF n° 63,856.454/0001-89, neste ato, alias Inscrição Estadual n° 
15,159.077-0. Neste ato representado' por seu sócio proprietátio Sr. LUIZ GONZAGA DE 

-'. 
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SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, résidê'r\te e domiciliado na cidade"', de AHamira
Pará, á Rua 1° de Janeiro nO 1446, portador da cédula de identidade RG'", n° 7.854-
SSPIPA e detentor do CICIMFno 024.510.852-15. Numero, ·do,·Registro Anterior: NIHIL. 
o referido é verdade e dou fé: S.enad,orJoJe l;'orfí~iÔ,(ra):,.o17~d~ agosto de 1.993. O 
OfiCiai do Registro (a) Ismar Jose da Silva e~ousa J!.X.X:X)(.X.X.X)()()(.X.X)(.X.X)(.X.X.X.X)o!.x. 
R:,1.,~-31~; ~os temios da Escrilura Pública de comprà: 'e ven~a, ,~~t~d~d", 0.5.08.\~,~3, 
lavrada' as fls 178-VO/180 do livro nO 107, sob o nO 6.326/93', no"" Gartono do '1°'OfíCIO' de 
NotasS~a'~comarca' de Altamira - Pará, o imóvel constante da 'S;presente- d matricula foi 
adqÜindo pela EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO 'mÉs;;BAARASi L TOA, "-jacima 
já qualifica, por compra feita a PAULO ROBERTO SOElRO, brasileiro, solteiro, comerciante, 
residente e domiciliado na cidade de Belém - Pará, à Travessa Mariz e Barros s/no, ora de 
passagem; portador da Carteira de Iderilidade' n.o 918.433:-.. SSPiP.A~, e ,do jÇlC/MF n.o 
018.042.32.3-68, pelo preço certo e ajustado de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros reais). 
Condições: às da Escritura, Certidão: ~ertifico e~o.u fé que, o Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis - /.T.S.I, foi pago junto a, P.r~.f~itll.r!!, Municipal de Senador José 
Porfírio - Pará, através da guia de recolhimento' nO 0057 ';.: expedida pela referida Prefeitura, 
no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais), assinado pelo Secretárioaei'FinaríÇas,'(à) 
assinatura ilegível. O referido é verdade e dou fé. Senador José' PorfírioXPàrá. 17 "dê: a'gosto 
de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José 'da Silva' e SoiÍs'a')(.x'.x.X)()(.K.X)(.K.x.j()(:Xj(.i<~ 
AV-2-M-376; Procede-se a esta averbação' pára constar' que o:iitióver da ~matrículà":suprií,:roi 
adquirido 'inicialmente por JOSÉ LUSTOSA DE "BRITO, através <diditulo de ipôsse/ ex peíiid a 
pela Intendência Municipal da Vila de ,Souzel,:datado 'de'05.-10.Y906;;:- '~devidamenle 
assinado 'pelo então Intendente José POIfírio de Miranda Junior, registrado às'fls' 89"do'IMO 
competente nO N, o qual' por sua vez alienou à "DlOCLESIO 'ROBERTO COSTA,"exvi 
da escritura pública de compra e venda, 'datada de 20:09.1,937:' lavrada fài;,-fls .99-V"'. do 
livro' ,r li, do Cartório Samuel Almeida do 1° Ofício da cidade de Igarapé Miri-Pará; ,o qual 
por' seu 'turno alienou li PAULO ROBERTO SOEIRO; ex' vi 'da 'esciitúr'á 'pública' de>compra 
e venda; datada de 16.11.1.988, lavrada às fls 177-VO' do livro nO., 43,no Cartório Samuel 
Almeida do 1° Ofício da comarca' de Igarapé Miri-pará, este por sua' vez 'alienoU' 'à atual 
proprietária à firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO 'E COMÉRCIO' ,TRÊS BARRAS'LTOA, 
devidamente qualificada no R-'1 desta mátricüla; átravés 'da 'escrilúra'pública 'de"compra: e 
venda,' nO- 6,326/93, de 05.08:1.1993, lavrada nas 'Notas do";1°,Ofício·da :Comarca' de 
Allamira~ Pará, às fls 178-VO/180 do livro nO 107. O referido'é"verdade e 'dou fé~' Senador 
José Pórfírio(pa), 17de agosto de 1.993. O Oficial' do Regislro(a)'lsmar' José da' Silva": e 'Sousa. 
AV-3~M-376; Certifico que' cumprindo determinação da, Excelentíssima Sra:;;:Elesemliargadora 
Osmaiina 'Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça' das Comarcas':: doltiterior;"alrav'és; de 
Provimento n° '008/2006-CJCI de 17 de maio de 2006; para constar:),oàverbS::se' o '111oqüeio 
da presente matrícula. 'O referido é verdade e dou fé. Senador "José Porfírio(Pa);:i: 05 ;'de 
Junho 'de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Si~Ja e Sousai<,x'.x:Xx.x:x'.i<:X~iÓ<:x. 

_ ~ ( "L" .~. . I! • ~ '. 

O referido é verdade e dou fé. .. ':'~ ,.' ,. 
Senador José Porfírio(Pa);' 01 de _ Dezembro de 2008, o ,''c' , , 

/Â ~ ~,~~:_.~':" ---.~~ 
ISMAR jj SE DA SILVA E'SOUSA ," ..' ,;::: "0"1';'[ IMÓVr.'IS 

Oficiai do Registro' ,. , í··R-~~;.,)T" li: ".",~ 
'." (, n.jJI",OI- , = 

. comiÚ(;I;f:il;.'.l,;)enador 

Ca~tório Ismar Silva \' -José,Por!1rio 

do Único Ofício 
Translad3do com ~.s:o de segurança 

Nº aJOL/.S=_L/LfS7J2 
"- Pc"Íl 
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. i "". e' '., Rua :rira dentes N.o 537- Centro 
Cu. !)t1Q 'J 

~I I. f. ::-~ 
Mimicípio' de 'Senador ,'José Portírio -estado do ·Pàrá -CEP' 68.360-000 

J .: 1_ ' , ; t· " - <' "J' 

<::,;":, -. '. . CertIdão de 
.;: •• 1_ .... c C 1,,1 ,,',. -' .;. 

,,' "li)" . 0' ...; ,REGíS'rRO.DEIMÓVEIS,).. . :11. 

"MATRI,C.ULA: }.7r7.XjCXXXXlCXJ<'X,X.,lCX0UC KX Data: Hde ... Agos.to de:1,,99,3 x,.15.-!<x.xxx,-?<'.lf->!. 
IDENTlFICAÇAO;NOMINJ,\L;( ImóvehRural Gleba,lIuna,~ Lote ,O?~A A~'1<?m,n!ldo:.Ffafend31 Colibrí, 
com: u!JIa ~~eat!,etf .35_6h,~Qº1:!ºOça,., situada ,nes\~ "Muniçíp!o. XX-!<X ,xx.xx x.x.xx x.x.x;)<,X0<x"xxx 

. NOMç, D0MICI~IO (E;NAOjONAlJDADE DO' PROPRIETARIO; 'EMPRESA,.DE, NAVEGA~AO E 
" COMERCIO· IRES. BARRAS . ,LTOA. xx'.x.x.xxj(j(.x.x.x.x.x.i<.iüfxJf.x.xx:Xxxxxx xx.X.X xx:Xx x 
) Número do.Registl9êAl]terior. NII:i.IL.: ;.x.x'.xxx.x.'xx,)(.x.xxx.x~xx:x.xx.x.XXXx.xx.xx.xxxx.x.. 
: Mat~(cula, de':Ullla,:3ár.ea';lJcleJ: temls) rural, localiza!!a' no . !\IlUrlicípio . de.c Senador ~osé .. Porfírio -
Para;ljino~(luglm q,~nOrIJi!1aJi9 I!",n~; ifi~!,!ndo .. ".ela. niargem . e~quer~!I ,do~.io Ba~aj~; entre os 

~.Jgarall~~'~ do)léit~,'e maranh,iiozinho;,. medindo· 4.356 ha, limitan,t!!l-se. pel!! 'tr:ente com 10. citado 
Rio ceacajá, :;FundosBlaterahDireito':e~Esquerdo ,com quem ',de direto.,·O ·imóvel acima passa 
a,Jeri:nnseguil]t.e "denol11il}aç,~o:},Glebl'!:: Ituna:.lmóvel: .F.aze.ri.da Co!ibr.!. ,\9te n° 02-(\, ár~a de 

~4 .. 3~ºaºº.ca (ql,l!!troll1ilrtr~z~ntos e-cinqüenta ,e seis hectares), ~ U(I'I Perímetro: .26.400,00 
mts~(vinte ~e, iis,eis ,mil, e .-quat~ocentos, metros),. com a ~segu!nte c#escrição do. perímetro: 

:. partint!o-;~'l do pO,ntc?; M"O:b do?, coordenadas geográficas:, 5'1°14~40"I!OWgr e ~3OJ9:27"27 Sul, 
" orientado dnicialmente, por um ',azimute (rumo) ·verdadeiro, de ~oooO;OO~.Leste, daí, segue-s,e Ror 
i ·uma dinha retaif.e,rseca, com, uma. distância de 6.600;()0 mts; )ité ·1i'l.l1collt!ar-se. ~o. ponto M,Q4, 
. de .co!!rQenad.a~.~ ,gElog~~ficl'l~;,5?",1()'4.o"40 \l\{gre O~039'2}':. ~ul,;deste, qu~~ran~ooseLcom" um 

'. azil1'\ute1(rumO)í ve~dadeirocde!"O~O'OO";ao Norte Greenwi!;h"d!lí, segue~sli'l. a!ravés .qe· .~ma 
'linha, reta ,e;' seca;}lcom,~uma')distância de 6,60Q,00,mt~" ;fité: çhegafose·. ao, .p,onto .,~,M;-Q~, ,:de 
"cQordçnadast . g~ºgr~fícª~~" ~?,1 0;1g" \IVgr '< º3OJ5'5?~4,1; S~I, ~estç, :9ue~bran~o-!ie ,.~om~, um 
. azimute (rumo)-t,verdadeiro,( de' ... 2.7~0'()0"00 oeste,.,dl:il; segu.e~.se. p()r uma lírha reta e, seca, 
,com): uma ;distância:"de.6.600,OQ mts. ,Até encontrar-s.e .. :.o: P!mto·dltl~03-A, ,de,. coordenl'ldas 
geográficas 52014'40"00 Wgr e 03OJ5'52"4.7 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) 
verdadeiro de 180000'00" Sul, daí, segue-se através de uma linha reta e seca, com uma 
distância de 6.600,00mts. Até cI1egar~se. ao ponto M~03 (ponto inicial). Fechando-se assim o 
polígono desta área."'CONFRONTA~OES: Norte: 6.600,00:n~ts" com quem de direito. Sul: 
6.600,00 mts, com o lote nO 03 da Fazenda Colibrí. Leste: 6.600,00 mts, com ó 'lote nO.03-
A. Oeste: 6.600,00 metros, com o lote nO 01-A. Devidamente cadastrado nOcINCRA, cujo 
certificado de cadastro - CD, ,ficãfazendo parte integrante deste. Proprietário: ÉMPRESA DE 
NAVEGA~ÃO E COMÉRCIO TRÊS, BARRAS L TOA, com sede nesta cidade' de AHamira
Pará, sito à Travessa Líndolfo Aranha nO 256, portadora do CGC/MF nO 63.856.45f/0001-89, e 

.Inscriçâo Estadual n° 15.159.077-0. Neste ato representado por seu sócio proprietário Sr. 
LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na 



CARTÓRIO ' . ÚNICO OFiciO 
. .. ~I" . z 

Senador' ose" Porflrio . 
cidade de Allamira - Pará, 11 Rua 1" de Jan~iro n" 1446, portador da cédula' de identidade 
RG n" 7.854-SSP/PA e delenlor do CIClMF n° 024.510.852-15. Numero· do" Regislro 
Anlerior: NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador José F:'orfírio (Pa), 17 de agoslo 
de 1.993. O Oficial do Registro (a) ISOlar José da Silva" e 'Sousax.i<.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
R-1-M-377; Nos lermos da Escritura Pública de comprÍl e venda, dalada de 03.08.1.993, 
lavrada nas Notas do Car1ório do 1° Ofício da comarca de AIIamira - Eslado do Pará, 
hínçadas às, 'flsl94/196 do livro nO 106, sob o nO 6.309/93. ci'irliÓve'~ daçonslante pa 
presente matricula foi adquirido pela EMPRESA DE NAVEGAÇAO':' E 'COMERCIO TRES 
BARRASLTOA, acima já qualifica, por compra feita a· ·PAUL<LROBERTOiSOEIRO, 
brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Belém - Pará, à Travessa 
Mariz e Ban'os sin°, ora de passagem, portador da Carteira de Identidade n.o 918.433-
SSPIPA e do CICiMF n° 018.042.333-68, pelo preço certo e ajustado de, ,R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros reais). Condições: às da Escritura. Certidão: certifico e dou fé que, 
o Imposto de Transmissão de Bens II!1~veis.- I.T.BJ, foi pago junto a Prefeitura 
Municipal de Senador José Porfírio - Pará, . 'através da guia de recolhimento nO 0059, 
expedida pelo Secretário de Fhlariças (a)' asshlatura ilegível, no valor de Cr$ (hum mil 
cruzeiros reais). O referido é verdade é dou fé. Senador José Porfírio- Pará. '17 de agosto 'de 
1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x'x.x.x.x.x.x.x.i<.x:x.x:X:X.:i<'.x:X. 
AV-2-M-377; Procede-se a esta averbação para conslar que o'imóvêl '-da malrículá' supra· foi 
adquirido inicialmenle por OSVALDO DOS 'SANTOS:' através de titulo ·de posse, jÜlÍto' a 
Intendência Municipal da Vila de Souzel, datado de 17 .08.1 :913;: deVidarriente assiriàdo pelo 
então Intendente José Portírio de Miranda Junior, e registrado às' fls :'84"'do livro 'n°, I}'\' o 
qual por sua vez alienou à JOSÉ PANTOJA, ex vi ' da, escritura pública, de,·, compra.' e 
venda, lavrada nas Nolas do Cartório Samuel Almeida' da Cidáde ~ 'de' Igarapé Miri-pará , 
lançada às fls 55-v" do livro n° 11, o qual por seu turno :alienou' à 'PAULO:" ROBERTO 
SOEIRO, ex vi da escritura pública de compra e vendi!, lavrada rias' Nolas do:>.Cartório 
Samuel Almeida, Igarapé Miri - Pará, lançada às fls 02-v" 'do . livro' 'nO I em ·13~ 11.1.988;:'esle 
por . sua vez alienou à atual proprielária à firma' , EMPRESA'" UE:' NAVEGAÇAO E 
COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, devidam ente qualificada, 'ex vi' da escritura pública' de 
compra e venda, datada de 03.08.1.993,' lavrada' no Càitório' do 1° Ofício da comarca de 
Allamira - Pará, lançada às fls '194/196 do livro' n° 106 sob, o n~ 6.309/93.0 'referido é 
verdade e dou fé. Senador José POrfírio(Pa), 17 de agoslo de 1-.993. O,Oficial,::do Registro (a) 
ISOlar José da Silva e Sousa x .. x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x'.x.x.xx.x.i<:x.x.x'.x.x.x.x.x.x.x.iOf.x.x.x. 
AV-3-M-377; Certifico que cumprindo determinação dá Exéelenlíssima ,'Sra. Elesemba'rgadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas . do Interior, através ,de 
Provimento n" 008i2006-CJCI de 17 de maio de 2006,para constâr" averb'a-se"'o'bloqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e· dou fé. 'Senador José· Porfírio(Pa),: 05: de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e '-Sousa· x~:x.x:X.x.x.x.x.x!x.x. 
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.' L \j '" • f ',~:;' , ,':" . RU3'Tiradentes> N.~ 537".Centro .' 
ri' UJc' ... Muniéípio'de,Senaclor,,;Iosé PotiítiO - Estado~clo pàrâ - CEP' 68.360-000 
':;,_ :.,i .. ; f;.·'~·~r... ,n '--.!: '. ~. _:.:i~·'~10:" !~~; _ .. 

" .,1", "", "c. Certídao de,:" , . .'L -.: ,,' 
"')~"i:;I:~-:-~L .. -~!I .. -j~'''- - 'il .} ____ ,r ,..;.r ..• __ ~ 

'.:;;',9lc' 'XI', ··.d"h,,,'. REGISTRO.DEJMOVEIS " .... ', 
.·MA TRí0:t:J~A:: 37.8,ox.J('.x.J(.J('.J(,X.l(;X.J(,x X.J(.J(.X. X.J( "Data: 17Jdeí ,Agosto .. de 01 .993 . .J('.X .J(.X.X.J(.J(.J(·.X.J(. 
]DENTlFIGAÇÃO NOMINAL-; ,c Imóvel Rural Gleba,lIuna - ,lole:OhA.;denominadofazenda"Colibrí, 
com,uma:áreade 4 :356haOOaOOca," 'situada neste Município".J(.J(!X.J( !X,x:X.J( .J(.J(.J(.J( .J(.J(.J(.X.J(.J(.J(.X.J(.J( 

iNOMç;;.OOMIGÍpO ,EI NAG:IONALI~AOE:DO, PROPRIETÁRIO: .EMPRESADE.NAVEGAÇÃO, E 
~€OMERCIO TR ES BARRAS L TOA .. X.J(.J(.J(:X.X.X 'X'X.J(.J(.J( xX.J( .J(,x.J(.J(.J(.x.J(.J( X.X.J(.J(.J(.J(.X.J(.J( .J(.J(.J(.J(.J( 
Núni ero!do Regi sim-Anterior: i, NI fll C, ,.x"; ~~x.X-:X.i<.x:x.J(.X :iiJ<,i< :x~x:x.x.x.J(.x.x;x:X.J(.J(.x X.X.J( XX;)(.x.x. 

:;Matríc_ula de umallJ,área.n,de ,terras rural, localizada·. neste' Município.;:de Senad.Qr. J9sé Porfírio -
"Pará,.\.no· .lugar,. denominado.,lIuna, fican~o·pela::'l11argem ,esquerda ,do ,:~io .Pacajª. grande, 
"entre50sTigarapesc7-;-di):;idíÓ·. 'ê' -~maranhãozinho,-, medindo 4.356,ha'lIlimitando,-se pela ,fre,nte com 
. o. citado ~Rio'\~Pacajá",Fundos·'Laleral ,Bireilo e -Esquer.do:o, com,:"quem. :.de direto",· O· ,imóv:el 
Jacima"p,assa ,a der" a; seguiple.·, denominaçªQ1: 'Gleba· lIu~a;;)1'!l óveJ:.i Fazel),da" .Ç,gljbrí., ,lote nO 
~01!A',!' área, p de,4,356haOOaOOca (quatro' miPd,:ezentos.,'ei,:,'cirlqüEmla· te, seis hectares),'.e"um 
,'Rerímetroi 26:400,00'mts (vinte e;,seisc;·mil e, quatrocentos, metros), com r,a' seguinte. descrição 
i do;,perímetro: partindo,-:~e, do.\pol)to· M'Q2; de !coordenada!! geográfi'p~s:: ,52"18.'00;''!l.0c Wgr,e 
~03"39'21"271 Sul, orientado Inicialmente· opor ,um 'aZirrIÍJte'(rumó): 'íverdadeiro dé-OO"OO'OO",-ão 
.. Norte,CGi'e'Emwich, daí, segue~se ,por uma, linha reta e seca;llcom~ .. uma ',distância. de 06.600,00 
::mts;:iaté (encontrar"sec 'o:' pontoM-02-A" de" coordenadas:~ . geogr~ficas: 52"18:00"00· Wgr.e 
03?35:52';47 Sul,. deste, . quebrando-se, com um azimute (I'Umo)~\~erdadeiro de .9Q~Q:Op"l,!lste, 

~daí,,,;:..segue~se 1.' através ,.de,· lima I'linha relae seca, ·com . um a, :dislância de .. 6,600,00:mts; até 
'chegarcse ,ao< 'ponto ,·M-03cA, de coordenadas .geográficas: 5~14'~O:'OO Wgr e 03~45'52"4 7 
(,Sul','o deste" quebrando--se' com', um :azim ute(rumo) . 'verdadeiro': 'de 'Jú ,180"00'00':00 Sul,-daí, 
esegile-sel'por,;timaC, linha" rela·, e"seca; com uma, distância de"l6.600;OO mts. ,Até ,.enc.o.ntrar-!ie 

o;.ponto" M-03,', de coordenadas geográficas 52"14'.40:'00<Wgr !e . i', 03"39'27"2,1 5,ul, ,deste, 
quebrandO-se com um azimule (rumo) verdadeiro de 270000'00" Oesle, daí, segue-se através 
de uma linha reta e seca, com uma . distâ,ncia ,de: 6,600,00 mls. Até chegar-se ao ponto M
O~,.(ponlo inicial). Fechando-se . assim o polígono desta . área. ·CONfRONTAÇÕES: NOI1e: 

, ,'6"600,00 mls,' com quem de direno. Sul: 6.600,00 mts, com o lote n° 02 da"f;azenda ,C.olibrí. 
Leste: 6.600,00 'mts, com o lote n° 02-A. Oeste: 6,600,00 metros, com quem de direito. 

, Devidamente cadastrado no C.INCRA, cujo: certificado de.,ca·dastro - CO, : fica fazendo parte 
integrante deste. Proprietário: EMPRESA DE, NAVEGAÇÃO E COMÉRcio TRÊS BARRAS 

'. L TOA;' com sede nesta cidade de Allamira - Pará, silo à Travessa lindolfo Aranha nO 256, 
portadora do CGC/MF nO 63.856.454/0001-89, e Inscrição Estadual n° 15.159:071-0. Neste 
aio representado por seu sócio' proprietário Sr. LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, 

'. casado, comerciante, residente e' domiciliado na cidade de Allamira - Pará, á Rua 1° de 



CARTÓRIO OO;,"UNICO OFíCIO 
Senador·Jo~é;~,Pomino 

Janeiro n° 1446, por1ador da cédula de RG n° 7.854-SSPIPA ,e' 'detenlor do 
CICill,lIF nO 024.510.852-15. Numero do Anterior: NIHll. O refendo, é verdade': e 
dou fé. Senador José Porfíno. (pa), 17 de agosto. de 1.993. O Oficial do Regi~tro (a) I~mar 
José da Silva e Sousa .X.X .x.x .x.X.X.X .x.X.X.x.x.X .X.x.x .x.x .x.x .x.x .x.x .x.x.x.x .x.x.x.x.x.x .x.x.x.x .x.x.x. 
R-1-M-378: Nos termos da Escritura Pública' de compra e venda, datada de 03.08.1.993, 
lavrada nas Notas do Cartóno do 1° Oficio da 'comarca de AHamira - Estado do Pará, 
lançadas' às 'fls 196/199 do livro n° 106, sob o nO 6.310/93: q' imovel 'dã çonstanié ~a 
presente: inátricula foi adquirido por EMPRESA DE NAVEGAÇAO, E I'COMERCIO TRES 
BARRAS 'lTDA,' acima já qualifica, por compra feita a . PAULO ,ROBERTO SOEIRO, 
brasileiro, soHeiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Belém - Pará, á Travessa 
Mariz e Barros sin°, ora de passagem, portador da. ,Carteira de Identidade n.o 918.433-
SSPIPA e' do CICiMF n.o 018.042.333-,68, pelo ,preço ,certo e ajustado de; ~$ 50.000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros reais). Condições: ás da Escritura. Certidão: certifico e dou fé que, 
o imposto de transmissão de propnedade inter vivos, foi pago pelo documento de 
alTecadação Municipal de Senador José Poifírio- Pará, pago junto à Prefeitura de Senador 
José POIfírio - Pará, através da guia di",recolhimento. 'n~ 0060, expedida pela referida 
Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000,00 (hum' mil cruzeiros reais). Assinado "pelo Sécretárió': de 
Financas (a) assinatura ilegível. O referido é verdade e dou 'fé. Senadór'"José Pornrio' -'Pará'H 
de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar "José da Silva e6óüsa.1 .x.x.J(.x:x:x.x.x'.x.x' .. 
AV-2-M-3'78; Procede-se a esta averbação para constar: que ·0 imóvel, da matrícula 'supi'á"foi 
adquirido inicialmente por JOÃO NASCIMENTO CARVAlHO NETO,!,' através' 'dé',;tifulõ,:ae 
IJOsse, junto a Intendência Municipal' da Vila; de :Souzel;, datado ,: de : 17.09 .. 1:903, 
devidame'nte assinado pelo então Intendente José Porfírio de' Miranda :Junior,. e registrado 
às fls 82-'1" do livro nO N, o qual por sua vez alienou à ABllIO SANTANA CRUZ, "'ex'vi 

. da escritura pública de compra e venda; datada de10.05.1.937,"lavrada· 'nas: Notasnrdo 
Cartório Samuel Almeida em Igarapé Miri-Pará, lançada às fls 6-'1": do livro nO I; o'quill' por 
seu turno' ãlienou à PAULO ROBERTO 'SOEIRO, ,através' da escritura' pública de 'conipraí'e 
venda, datada de 13.11.1.988, lavrada no'Cartório Samuel Almeida, lançada às fls 170:do 
livro n° 43 em Igarapé Miri - Pará, este por sua' vez'· alienou ao 'atual'. proprietário 
EMPRESA" DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO' TRÊS BARRAS lIDA,' ex vi da"i'escritura 
pública 'de compra e 'venda, datada de 03.08.'1.993,: lavrada no. Cartório do 1°, Ofiéió-'-da 
cotiiarca de Allamira - Pará, lançada às -fls 196/199",do livro n!' 106 sob o nO 6.3'10/93", O 
refendo é verdade e dou fé. Senador José Porfíno(Pa), 17 de agosto" de 1.993~ O Oficial': do 
Registro '(a) Ism ar José da Silva e Sousa x.x.x.xXX.X.X.X.X.X.x.xX.X.x.x.X.X.X.x.x.x.x.X:X .x:X:X.x.x. 
·AV-3-r.I!-378; Certifico que cumprindo detenninação da Excelenlíssima· Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça' das Comarcâsdo Interior, alravçsrde 
Provimento' n° 008/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar. averba-se ;,0 'bloqueio 
da' presente matrícula. "0 referido é verdade e dou fé. Senador José·; Porfírio(Pa); , 05i' de 
Junho éle 2006. O Oficial do Registro (a) IsmarJosé da Silva, e Sousa x.x.x.x.x:xx)(.x.J(.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
" 

. Senador José Porfíno(Pa), 01. de Dezembro 

--------------------~ 
C
~ ,. 

' ........ <-~ '"1 
.... ü.tl.l .... 0 ~2mar Silv~ 

do Úni,:o Oficio 
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, ~'E~'9~tICA t:I;PERATlYAoo ~RA$IL 
CARTORIO ISMARSllVA .. 

. - r . I' ~. ", '.. " • , • )" _ , ". _ .• 

,,~ : 

"-, 1 ," "I "", ,CNpJ/(MF.), 00A65,780/0001~45 " 
,jSMAR JOSÉ,. [JA:"S'i'lVA,Ê;SQUSA, : MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA •. ~r"~' ~ _.~ < ~ " , - • .' • " 'li' .t. .' 
: ','i ;,,:q ;.;1: Oficial...TJtular, , " ' "EscreventeSubstituta 
.f:p.,(:PFlME:;n,~,03),624,342-15:' CPF/MF n,O 463,063,152-68 
(fjl'~/k· c; ·1.:.!,,;F \ ',~' ; "_; I • • ._ ; 

:;Cf"', , ~ "i;,:~r", c:", , ',: Rua'Tlradentes 'N,o 537- <::entro' 
"l,,,i:!~' ,li" 'Múniéípio de Senador José Pomrio '1 Estado do Pará - CEP 68.36~000 
'~,,:,, ,.~i.;:-;-.l'-' ~~.fl ".i'lt-:' I!. ,,,,,,. '-, '-', . 

~'~,:~é;;,~~.' ~,~,,' '.',' I' /'::' 'CerticÍã~ elEl!. 'J.~ 
,,)9)'"1 .' "'.", I ,,',' REGISliRO DEIMOVEIS" 
,I,MAõfRíCULA: ·,3-7!;1 X.x:X.x,X.lLX.x.x.x x.x.x.x,x , x,x, .Data:" V,de ~Agosto de .1,993 .x .x.x.x,x.x.x.x,X.lC 
c, IDENTlFICAÇÃQ,:NOMINAl!: ,~Imóvel Rural Gleba lIuna·-', Lote 04cA,denominado. Fazenda Colibrí, 
: .com uma área de 4!356haOOaOOca,. situada: neste: ,Município x.x.x.x j('.x,x.x .x.x.x.x .x.x,x,x.x.x.x,x.x.x 
·:NOM~, DOMlcípO'IE 'NACIONAl!IDADErDO.:PROPRIÉTÁRIO: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E 
, ,COMERCIOTRES BARRAS ,l mA, x.x .x,X,X ,x.x .x:xcX X~X,X,.x.x .x,x.x ,x.x,x ,x,x.x ,x.x,x.x.x .x,x.x.x.x.x.x.x 

, : Número'do Regislro Anlerior. -·NIHIL .x,x.x,x,x.x,x.x:X:x,x.x:xx:xJ(J(,x,xJ(.x.xxx,x.x,x"x.xJ(,x.x,X.lCX, 
Matrícula de:uma\;:área, de,terrasl'rural;, localizada nesle:cMunicípio ,de Senador, José 'Porfírio
Pará; no lugar. deno~inado lIun!!", ficando pela margem i' e~que~(ta,' d!>. ~io ,Bacajá. Grande, 
entre',os igarapés do leito;re:, maranhãozinho, medindo 4,356,ha, Jimit.!lnilo-se ,pi'!la frente com 

.'0' cilado Rio: Bacajá, Fundos o,Laleral éDireilo. 'e, Esquerdo;~:com';,quelil-:' de ,direto,,-', O ,imóvel 
passa J a"i.te~ ~.a·,seguinte . .; .,d~!:criçãQ,' com: ;a,s :-,s,?gllintes ~enomin~çã~ Gleba -'tuna, ,Imóvel: 

c, l-Fazenda C.olibrí:' Lole nO" 04~A;',õárea i:de,4 :356haOOaOOcsf(guatrQ nlil."trezentos e cinqüenta e 
',seis,'hectares), e um' Perímelro: 26.400;00 mls (vinle~,e, seis~mil. e qualrocentos melros), com 

, " li:1 segulni ~:: ,dl':,s,crição ' do, iJe'ríl!1 ~Iro: parlin do-s~ ,::do po nl9 ~ ~O~, ,je~' coo.rd enadas g~og ráficas: 
1.52"07,'20''00 WgrJi ,e 03OS9:n'27':Sul" orienlaltii- inicialmerite-:po~ ,um ,'ãzirilUle (rumo) verdadeiro 

de "90000:00'i,Lesle',:daí, segue_se "por"uma linha reta, e seca; 'I:om;',uma, dislãncia de 6,600,00 
mts,)i'alé-~ encontrar-se';:(Jo" ponto' " ~06-A, de, ·coordenadas" geográficas:'" 52"03'30"30 Wgr e 

, 03~39'2T'27 Sul, deste; 'quebrando-se com um : azimute (rumo); verdadeiro de, 00"00'00" ao Norte 
'.,de,,·Greenwich, daí, segue~:se'.,através de" uma ,linha rela.e, seca" com uma ,distância de 
"6:600;00 mls;~ . até.,. chegarose_.ao-ponto ,,:~ 14-A, ·de ~oordena,das ge!)grilfi,cas: 52"03'30"30 Wgr 
'I~e '03"35'52[4-7'Sul, desle,,:quebrando-se com· um azimule,(rumo)"verdadeiro de 270"00'00" 
,':hOesle"daí;,(segue-se~!por ,uma' linha rela e seca, com uma ,dislância .. de 6,600;00mls, Até 

encontrar"se ,: o ;pon!o,M,05,A;~ de., coordenadas geográficas .• 52"07'20" Wgr e 03OS5'52"47 
Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 180000'00" Sul, daí, segue-se 
através. de, uma linha reta e secar com::uO!a "dislância de 6,600,00 mls, Até chegar-se ao 

.''' ponto ~05,(ponlojnicial)~ Fechando:se· assim'o,polígon()-desta"área, CONFRONTAÇÕES: 
Norte: 6,600,00 mts, com quem de direito, Sul: 6,600,00 mls, com o lote nD 05-A. Lesle: 
6,600,00 mts, , com quem de direito, Oeste: 6,600,00 mls, com o lote na 03-A, Devidamente 
cadastrado no - INCRA, de cadastro - CD,fica fazendo 'parte inlegrante deste, Proprietário: 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS LTDA, com sede nesta cidade 
de AHamira - Estado do Pará, sito fi Travessa Lindolfo Aranha na 256, portadora do CGC/MF 
na 63,856.454/0001-89, e Inscrição Estadual na 15,159,077-0, Neste alo represenlado por 
seu sócio proptietário SL LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, 



CARTÓRIO' ,DO . UNICO OFíCIO 
,o" I'fI. .~ •. 

SenadornJose POrflrlO 
residente e domiciliado nesta cidade de':' :Aíi~Í1iira - Pará, à Rua 1° de Janeiro n° 1446, 
pm1ador da cédula de identidade RG 'n":' 7.854-SSPiPA e detentor do CICiMF nO 
024.510.852-15. Numero do Registrq Anhúior: NI,Hll. O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio (Pa), 17 de agosto de 1.993. (). Oficial do Registro (a) Ismar José da 
Silva e Sousa .X.X .x.x.x.x .X'x'X.X.X.X .X.X.X.X .X.x .x.x .x·x .x.x:x .x.x .x.x.X.X .x.x.x.x.x .x.X.x.X .x.x.X.X .x.x.x.x 
R-l-M-379: Nos termos da Escritura Pública de comprá e venda, datada de 03 de agosto 

·1.993,"lavrada no Cartório dolO Ofício da comarca de Aliam ira ~ Estado 'do Pará, lançadas 
às fli; '1'55/153 do livro n° 107, sob o n° 6.:.12/93. O imóvel da" constante da presente 
matricula foi adquirido por EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E" COMÉRCIO TRÊS: BARRAS 
LIDA, acima já qualifica, por compra feita a PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, 
comerciante, residente e domiciliado na cidade de Belém· - Pará, à Travessa Mariz e Barros 
sin", ora de passagem, portador da Carteira de Identidade n." 918.433" S$PW~,ie do CICiMF 
n." 018.042.333-63, pelo preço certo e ajustadO de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros reais). 
Condições: às da Escritura. Certidão: certific~ .. e. dou fé que, o imposto de transmissão de 
propriedade inter vivos, foi pago junto a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
Estado do Pará, através de guia. ide. 'recolhimento n" 0061, expedida pela . referida 
Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000,00 (hum' mil cruzeiros reais). Assinado pelo SecretárioJ',de 
Finanças (a) assinatura ilegível. O referido 'é verdade e dou fé. Senadoi' i José' Porfírio'~ Pará. 17 
de agosto de 1.993.0 Oficial do Registro (a)'lsmar José da Silva e Sousa.x·.x.x.x.x.x.x.x:)(.x.x 
AV-2-M-379; Procede-se a esta averbaç'ão' para'constar' 'que o imóvel da matrícula' acima foi 
adquirido inicialmente por EU ROBERTO AMADOR, :através de' escriturapúblicÍl' de 
compra e venda, digo, através de titulo de posse, junto a' Intendência Municipal da .Vila de 
Souzel, datado de 18:10.1.903, devidamenle" assinado' pelo 'então 'Intendente' José Porfíriode 
Miran.da 'Junior, registrado às fls' S7-v" do livro' nOIV;o' qual por sua"vez alienou à 
ANTONIO BORGES LEAL, através de :escritura pública de compra e venda, lavrada;'nas 
Notas do Cartório Samuel, lançada às fls S8-v'!- do livro 11° IV;' em 12'.08.1.937; o qual por 
seu turno alienou à PAULO ROBERTO' SOEIRO, através da' escritura pública' de· compra e 
venda, lavrada nas Notas do Cartório' Samuel' Almeida, lançada' às fls' 168-v"',do Ilivro~no43 
em 12:11.1.988, que por sua' vez alienou "'ao' atual proplietário ·EMPRESA ... · DE 

'NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA; através' de escritura "públicaolde' compra 
e venda, datada de 03.08:1.993, lavrada nas Notas: do Cartório do 1° Ofício 'da".comarta' de 
Allamira - Estado do Pará, lançada às tIs 1551'158 'do . livro .n° 107 sob'o'_ln<>JfJ6!312i93' O 
referido é verdade e dou fé. Senador José POrfírio(Pa), 17 de" agostode',1:993. O-Oficial' do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa i<.x,x.x.x.x,x.x:x.x.x.x.x.x.x~x.xx.x.x.x:x,x.x:XJ('x.xJ(x.x. 
AV-3-M-379; Certifico que cumprindo determinação da . Excelentíssima Sra. Desembãrgadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora' de Justiça das Comarcas' do:lnterior; atravésJde 
Provimento nO 008/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar aÍleíba'sir' o· blóqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa),. ·'05 ,- de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva:'e Sousatx.x.x.x:x.x.x.x'x.x,x.x . 

. '.- ti::;,. 

O referido é verdade e dou fé. .. ~' .'. ~.;..-_____ 

. 'J., ~. ~" fEGISTRO' CE J);lÓV~iS 
Senador .José Porfírio(Pa), 02 de: ~. D:zJ: de 2008, ' .. I. . ...• ,: .. ",~ 

ISMA~ SE DA SILVA E SOUSA f . tz2./ . J~ f2p0P 
OfiCiai do Registro .! . lOornarca ele .";enador 

Ca·t6rio I~mar Silva 
do Único Oficio 

Transh'.d::do com s.'?:o di) segurança 

~;, tX'c24S:LfYt:;;2 

\ José Pod[rio 

" 
Pará 
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. ·:R EP,Ú BLlCAFE DE RATIVA'OO:BRASI L 
" "CARTÓRIO'ISMARSllVA"" 
CNPJ/(MF) 00A65.780/000t-45'r,;, 

.,-...... " .. 

ISMAR JOSÉ· DA SI LVA.E,SOIJSA, MARIA LUZIA, SOUZA DA SILVA 
, Oficial Titular' . Escrevente Substituta 

CPF/MF n.O 033.624.342-15" CPF/MF n.o 463.063.152-68 
.. , , 

, ," ,o Rua'Wadentés~.N.o 537,::'Centro'" ,:,.~ 

'Município de SenadO!" José POIÍlrio:--Estado do' pará::- ,GEP 68.360-000 
'\11" . '---, •• o • '1' • \ f :,.. ~ ~ .-

Certidãó de ' ., 
"'~'"'"''' " '. ,REGISTR6DEIMÓV:EI~L,., l'. , 

MATRICULA: :380 .X:X.X.X,X,X,X,X,X,X,X.X,x,x,x, X,X Data:' nde' Agosto de 1,993 .X.X,X,X,X, 
, '. ,., ,'-, ", ". -,' ", 1-'" - o , : ~ .: " , " ' 

. IDENTIF.ICACAO, NOMINAL: 'Imóli'el .Rural Gleba Ituna'~:'Lotê 1S::A"denominado Fazenda 
Colibri ;'com úmà 'área ·deA.35,6,OO,00ha' situada 'neste Muriicípio',X~x.x,x,x.x.x.x.x.x:xx,x.x.x. 
'NOME: DOMiCilio E:" NAdÓNALiDADE'J:'DO-'PR'ÔPRIETP\RIO:EMPRESA DE 

., ~'. .'. ' .... ' !. or,,', - ... ~ : .• ..-\ .. ~' ",,, ,. ~"" _. :~'-"~ 

NAVEGACAO E'COMERCIOTRES BARRASl TOA, x.x.x.x.x:·x,x:x'.x.x"x.x~x.x',x:x,x,x"x.x.x.x. 
'. -. -" -~'1-··'·1' ~I-' -... " ',"" ' __ "': ,,'" " 

. Numero do' Registro 'Anterior." Nãoha .x.x.x.x:x.x.x.x,x.x.x,x.x.x,x.x,x'x'x:x,x.x,x.x.x.iLx,x.x.x. 
- P.lJatricul<Í' 'de_.uni 'im9vel~tÍ~~t CQtl10' . sitsegue: 'Instituto' de:Terrá's' dp Pará _ ITERPA. 

Departamentõ Técnico':' 'Div'isãó,llcaI1ográfic;:L . Gleba' Itti'Ma. Irt1óvel: Fazenda Colibri, 
'Lote 'rio' 15-Á.' :Área:"'4,356;Oef,OÔha. Perimêtró- 26:400:ÓO'nits', 'Município: Senador José 
.., ":'".'" ':, ~ ',' _'" ~ t." r", -,.-

POI:tíriO, Estado do Pará: Memorial .Descritivõ: Descrição' do p'erimetro:, partindp-se do '1'_ -, ;', ",:" -..t.. ,_., ' _':':_~; ,r·,' ','"" " .. -c ~ ',o, , ~. ,.' " 

,ponto M-173, , decoordena'dasgeograficas: 51°42'54"54 Wgr' e 03°39'21"27 Sul, 
1 .' " f. , - .., · ... 1 :' • ~ ". _~ , .• ' '--'I~ ! - , ,. .' 

.orientado . inicialmente" por'''um '--a'zimLité (riimo), veraàdeiro de '~9OOO0'00" Leste, dai, 
,. " "','1"',"1 ,-., .~"-\I_.",,,:, ' fi'" ,o " ... - n' . _,.. "-, -, i 

segue-se' por ':unia linha 'reta' e seca,com uma-', distancia' de' 6:600,00' mts, . ate 
e;léo.hftar-Sf"~":;r"pôiítOryJ:~1j,~', 'A~'" 'coór~enad~s " géoQráfica~;\' 5~7?8'~T'55 'Wgr e 
03D}9'2T'27'Sul;'deste. Jquebrand<rse 'com um aZimute (rumo) verdadeiro de 180000'00" 

, Sul, :da i ,: sê'guéc'Sê< atHiV"ésCle' l.tI-nâlinha· rét;t e :seCà: com uma distância de 
5.500;00, mts': até,i- ~hêgaF':sg:1' ao" ponto lVi-'166:

T
'de c.' coordêr'ladasoeográficas: 

. 51"38'47"55'whi' ",ie Ô3°42'2t"27 'Sul da, continlúlndo nFI1iE~Smà"lIntia reta e 'seca, 
:to;'ito~".à' :f)l~~~ó:','aii~ut~~~fHni:o) v~r~~a~iróM; 48000P:RO"~UI, :':segue-se côm uma 
. distanCIa meclta de' 1.100,00' mts, ate chegar-se ao ponto" M-167, de coordenadas 

, .11·: ~ . ' t ,," " ! o"' -::,-- ll;)f1L..·' I r _-,',"_,- _" _. - ".'" , 

';geográficas: 51°38'47"55 vygr .. ~·03~4?'44"27 Sul, deste, 'qyebt<lndo~s~;coril u,m, azimute 
: :(rúmo) 'verda'deirO' ~cdé' '270°00'00"; 0este, da i, segue-se"'-atraves'de'uma linha reta e 
'seca,- com' tinia') diSt'âlicia "e!e '6'600;OO'I'netros,até clitigar1se') ao ponto M-168 de 
_, -.,- •• 0 __ ", _ •• ' ,1\ .,".' , , ."" ' • .-1.,· ... 

coordenadas ,geográficas 51°42'54"55 Wgr e 03°42'44"27 Sul, deste, quebrand<rse 
, , . "o, ~ .', ,._ , ..• ." •. ' , . ... -, " ,~- " ~. ~ ". 

comum 'azImute (verdadejro) ,de 00000'00" ao Norte de: GreenWlch, daI, segue-se 
- • -1" :::,' _ _' -, .: ,- ~. .'. " ' , ,:' 'o' ;,: - _ r< • ., T '! --.. • ' 

atravesde uma'linha reta e"seca;com uma. distancia de 6.600,00 mts, ate cheoar-se ao 
!. "I _ " ..!, ,r, • /- i,,',; : . ., " - no 

r pontp JI.IIc173 (ponto iniciall;:Fechan~~se às~im o pOlígono destaárea.CONFRONTAÇOES: 
, Norte: . 6.600,00 mts;' com' o 'lote n° 19-A. Sul: 6.600,00 mts, com o lote n° 12-A. 
. [~ste: 6:600,00'mts, com "0'5' 'ti'ltes n°.s 13-A e 14-A. Oeste: 6.600,00 metros, com o 
'iote' n° 14~A;Proprietari6'IiEMPRESA DE"NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS 



CO OFíCIO 
Senador' Porfírio 

L TOA, pessoa jurídica de direito com sede na cidade de Altamira-
Pará, à Travessa Lindolfo Aranha n° 256, 'portadora do CGC/MF na 63.856.454/0001-89, 
e Inscrição Estadual na '15.159.077-0. Numero· do ". Registro Anterior: Não há . Certifico 
Que o imóvel supra foi cadastrado ao Instituto Nacional de COlonização e Reforma 
Agrária - INCRA, cujo certificado de cadastro - CD, fica fazendo parte integrante deste 
documento, O referido é verdade e dou fé, Senador José PorfíriO (ra), 17 de 
agosto de 1,993, O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva, e Sousa ,x.x.x.x.x.x.x. 
R-1-M-380; Nos termos da Escritura Pública de compra. e venda, :datada de 
05.08.1.993, o imóvel c0'2stante da presente n~atricula foi adquirido pela firma 
EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS LTOA, acima já 
qualifica, neste ato representado por seu sócio, proprietário, o Sr. LUIZ .. GONlAGA 
DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de 
Altamira - Pará, à Rua i" de Janeiro n~ 1446,' pOltador da cédula de identidade RG 
n° 7.854-SSP/PA e detentor do CIC/MF, na 024.?10.852-15, por compra feita ao 
senhor PAULO ROBERTO SOElRO, . brasileiro', solteiro, maior, comerciante, , residente e 
clomiciliado na cidade de Belém - Pará" à Travessa Mariz e Barros sin°, passagem,por 
Altamira - Pará, portador da Carteira ele lelenticlade n.O 918.433- SSP/Sp'e do CIC/MF 
n° 018.042.333-68, pelo preCO certo e ajustado de R$ 50,000,00 (cinqüenta mil cruzeiros 
reais). Condições: às da Escritura. Certifico e dou. fé que, o Imposto. de Transmissão 
de Bens Imóveis - 1.1.8.1, foi pago junto a Prefeitui'a Municipal . 'de'Senador 
José POrfírio - Pará, através ela guia de recolhimento' no' 0062, expedida pela 
referida Prefeitura, no valor ele Cr$ 1.000,00 (hum mil crUzéiros reàis).' 6 referido é 
verdade e dou fé, Senador José PorfÍíio -Pará. 17 de aoosto de 1.993. O Oficiál do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x,x.x.x.x,x.x.x.x.x:xxx.x.x.x.x.x.x.xxx.x.x.x 
AV-2-M-380; Procede-se a esta averbação para constar. que ',0 imóvel'da presente 
matrícula foi. adquirido inicialmente por ,IRINEU GOMES DO REGO, através de 
titulo de posse, datada de 15.03.1.903, junto a' Intendêti'cia. Municip'at' da.. Vila, de 
Souze\. por seu Intendente José POliírio de Miranda Junior, devidamente reáistrado 
às tis' 115-v<> do livro n° IV, o qual por sua vez alienou" à' ivlÁRCio' PEixotO 
PANTOJA, ex vi da escritura pública de, compra e venda, dáiada', ,de 05.05:-1.937, 
lavrada às tis 1 DO-v<> do livro n° 111, no' Cartó'rio Samuel Almeida' dõ'1° 'Ofício da 
cidade' de Iqarapé Miri-Pará, o qual por seu tumo alienou·ã PAULO R"OBERTO 
SOEIRO, ex-vi ela escritura públicá de compra e Ílend~::,"datada:; de,,12'.06.1.988, 
lavrada às tis 27 -VO elo livro 1'10 43, elo Cartório SanlllelAlt-neida 'dó 10 'Ofício da 
,cidade de loarapé Miri-pará, e este por sua vez alienooà atual pr(')prietári{ à firfua: 

.;' - ... • ..' ,. .- , .,' ," "'.1 

EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS L IDA, .: tudp·cónsqante 
da esCritura mencionada no R-i da matricula supra. O referido é'verdade. eoóu fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 17 ete agosto ele 1.993. O clficial . do Registro (a'j'lsmar ~José 

• '.' _ '1 ' r- '>t ' 

da Silva e Sousa .X.X.x.x.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X,X.X.X,X.X.X.X.X.X.X~X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 
R-3~M-380; Nos tennos da Escritura Pública de compra. e 'venda,' datada. de 26 de 
julho de' 1.998, lavrada nas Notas do Cartório do 10

: Ofício, 'da corriaria 'de Altamira -
. Estádo do Pará, lançada às tis 02-vol 0-,,0 do livro n° 129,'· sob 'on~ 7.887/9&A O 
imóvel constante da presente mab'icula foi adquirido por COLETIVOS VENDA 
NOVA L IDA, empresa com sede na cidade de Belo Horizonte, 'Estado de Minas 
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. Gerais~!"com,,!mdereço" na ,Rua I"Padre' Pedro ::Pinto! n~ !1954;!.ldevidamente . inscrita,'no 
~ 0ada'stro ,!3eral ,id,<f,.J':,Ç,Qnttipuirite,s ,t',do,.', Min ist~@J~'.:!ºã';:: Ea]:er(da, I c CGC/M Fn° 
'J1l7,:194':085/000t"99;.o'neste'cl atõ:;; :rer5res~ntadô~:i llor.:'.Jse!iií.\bastante: ',procurador.o Sr. 
:'GERALDO.'FIGUEIREDO! MONTEIRO!!Fll:iHO,',brasileiro,-f.OiVorciaao;'\,consultor,'. residente 
':: e'edomiciliado em';i/Belo Horizonte,', Estado,: de :.Minas, Gerais~ à,: Rua Benvinda de 
:"Cãr.valho:hn~:·191, a"p~J601, "portadQ!" da' Cédula, de; 'Identidqde) RG;"n° "M'1 :102,136-
cSSP./MG;:e~do'·,CIC/MK n~ IJ192H56,926-53, ex'vi.·do InstnimentolLP.úblicode, .,rriandato 
".de' procuraçãoj;.Iavrada, no ,Gartório"do~ ~ Ofício de" Notás9da,:cidade, de Ribeirão'das 
:Nevesi"'iiEstado~::de";:Minas} Gerais,:""dançada ) às' :fls:, 193'>irdo ,'livro n° 04cp, .. em 
,,15/06/1998,."e "que r, fica carquivada r: neste Cf Cartório": -,para ,fins/" de'direito; PRES 
,SERVlCEb VIGIt'AN€lA;Lh SEGURANQAb TOA, LempreSa'{' :com::sede na,. cidade de 

. 'Belo Hotizonte,roiEstado de:rMinasr
, Gerais! , como'endereço na~Avenida Pais, Fortes, ,n° 

',750/inscrita,', no :Cadastro: Geraln de:1 Contribuintesndo1 Ministério fda" Fazenda,~ CGC/MF 
'n° 65,;149,379/0001.::41;-:, neste ato representada; por.', seu~,,_bastante ~,procurador Sr. 
GERArDO,' FIGUEIREDO MONTEIRO . F.lI;,MO;c' !,acima:, já: ~identificado, ; ex vi '. ,do 

, Instrumento.' Público de, mandato ,de' procuração lavrada no SerViço, Notariak3~, Ofício 
,de Notas''',daf'cidade; e"có[Ilarca' de Belo HoriZonte,JEstado!:de 'Minas,:Gerais",lançada 
"às' tis' OlZ do livro' n'!1~D15"P" em'24J06t1998;·.eque.,fica"arquivado_ em: Gartório,."para 
,finsij de', ,direito,. "por compra lvfeitaà;c; EMPRESA' DE!flNAVEGAÇAO ;E (!:OMERCIO 

'" TRÊS. BARRAS [<TOA:" pessoa' :jurídica·' dei direitos ," priVados i interno,., com~sede na 
cidade' ide,' Altamira!"'EstadOldo .'-,pará, à;', Travessa',Lindolfo:Aranha:;:n<>'356, 'portador ,do 
CGC/MF,n°. 63;856.454/000~ci39,~e 'Inscrição ;Estadual'~in°,:"15,t59,07-7·0;,, Neste .. ' ato 

;"representado",p,or,seu',;:bàstante ~iprocurador ;o,'Sr" ; ARIlINOO,feLUIl: MOREIRA;~ DE 
',' 'S0tJZA,' brasileiro~:" 'casadôflCempresário,'residente é domiGiliadoj mesta cidade,~à Ru a 
.:.:J~!.:.de~;=Janei(ó~:n~.:.l4:46,'\'IfQJ:t;lJ.lQLqa, cédula de, identida'de:( RG on~!d1:474306-SSPJPA e 
: :défentof.:, dõ LGJP/M E,:no:::26,:7;e307 ,582·87:,: ex vi do '·lnstrumel1tQ;: Públiç(). d!tprQçuração 
.lavrada;:riasNotas: do Ccirtório:;do 1° Oficio da ,Comarca .de'-'Altamira!,.Iançada àsfls 

, ,194'l!dor1'livro,o081',cem "'30/03/1998: ,',e que fica' arquivada em;1tiCartório' para f;fins.,.de 
_ direitos .. " Pélo;;:pfeço:"certo;' e,'ajustado.- de', R$ '10,OOO,00;(déz mil~reais), Condições: 
. ficando-~distribuídã daFjíl'lguillte forma,'a,área' : .. ~ao im'óvel:! paraJ' a COLETIVOS 
':VENDA"'NOVJCL TOA~L uriià I parte' correspondente,; a ~80%~(oitenta, por cento) da área 
,:total;' ',JparaI8'PRESs. SERVlCE:, VlGII:ÂNCIA E ',·'SEGURANÇA'I"bTDA,. uma"'parte 
, correspondente - a 1,20'*H vintEll'por éento) dã áreatdotal;' 'conformec" escritura "pública 
,"'acima'!1 mencionada:" '-Certidão'c cértifico ,e· dourfé, ,queTo ';:Imposto def,Transmissão,· ,de 
';;Própiieaãde 'de~lnter, VlVos:;/1,foi pago pelo' documentoAe Receitá' ITributariaf. n° 074, 
:. nó"walor"de:; R$ 205;00 de]'TB,I, recolhido: 'junto: ;a:c-;,Secr~tÊJja:,ºe,~: Finança,s ~da 
"'Préfeitura'~, Múnicipal" de Senador José :pôrfírio,:,devidamente.,fixado pelo responsável 
'pelo" cálculo', ;'do.' . .imposto (a) Francisco .. , Ra iva·' da "Silva:.-, visada,-,' pelo ,Secretário . de 
,F.irjanças lIa )S, :Edson,,; P -,,;Teixeira . Secretário Mun,' de'~ Adm,e Finanças'· Decreto n° 

, 1'64/97'" Gab/PMSJP, Assim. esta, O,referido é verdade 'e dou fé! Senador JoséPorfírio 
ji'~~P.ará,;29 cdeLi,julho de' '1':993, O Oficial do Registro (a) Ismar, José da Silva e Sousa, 
"AV"4c.M0380;procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública de compra e 
c:[venda",idatadat, ide, 13 . de,~novembro de '2000, lavrada no Cartório . do ~. Ofício de 
'-"Nótas1 dO~')Municípjo' e' Comarca de Cláudio, Estado de Minas Gerais; do Tabelião 
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Hermenegildo Gomes da Silva, lançada. às ; tls ,019, ,do livro 019, para que fique 
constando que PRES SERVlCE VIGILANCIA E SEGURANÇA, L TOA; já qualificada 
no R-3, . representada por ANTÔNIO PEDRO, ROGAlll, brasileiro, '.casado"empresário, 
CPPn 0 213,254,136-15 e CIM-4,022.340-SSP-MG, Vêm do público R,ara lodos',os ,fins 

,de " direito;' declarar sobre a, responsabilidade civil" e, .climinal'" ,que conforme 
iilstrução-normativa conjunta n0 001, de 31 de agosto de 2000qa ,Procu~adoria,Geral 

, dar ,Fazenda ,Nacional - PGFN e o Instituto Nacional. de Segurança ',Social'-' INSS, 
, dando "em- garantia hipotecária em primeiro grau em favor da União 20% (vinte e' por 

cento) da área do imóvel constante da presente·matricula ,este'~:de propriedade da 
oeclarante, obrigando-se administrar o imóvel ora declarado para garantia,?e,.ldele ,não 
dispor, ceder, alienar, arrendar ou gravar de qualquer ônus, em,.'favor,I!i.~:.t~r_ceiros 
sem: o "prévio e expresso consentimento da credora - União. 'Ficando a" mesma como 
possuidora do bem a ser dado em garantia; na ' qualidade .. de, fiel depositário, 
assumindo "neste ato todas as responsabilidades,. encargos e ônus decorrentes das 
leis civis, penal e trabalhistas, obrigando"se a manter' oimóyel .n.as'condiçõe~, hgje 
encontrado, Condições: às da escritura. O referido é verdade· e dou fé. Senador José 
Po!iirio (Pa), 20 de novembro de 2000. O Oficial do Registro (a) Ismar,José' da; Silva 
e Sousa .X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X,X.x.x.X,X.X.x.x.x.x.X.x.xoX,x.X.X,X:X.x.x.x.x.x 
R"5cW380; Certifico que cumprindo .determinação do M.M Juiz Federal Titular, da 26° 
Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte, Estadode"Minas Geraill,.Dr.André GO[lçalves 
de Oliveira, procedo as registro do termo de nomeação ide bens: à penhora".de tls 
274, .. datado de 03 de fevereiro do aho de 2000, relativo, ao imóvel da: presente 
matricula· que fora oferecido a penhora em garantia do débito; !,exeqüendo nos autos 
dé Ação de Execução Fiscal (proc n" .1999.38.00.040664-,6, movido. por: I.nsJ!l!!to 
Nacional de Seguro Social - INSS,' contra" PRES - COM'SERVIÇOS'"TECNICOS 
PROFISSIONAIS L TOA, representado pelo SI'. ,ANTÔNIO; PEDRO, ROGAllI, 
procurador do executado, sendo uma área correspondente. a H71 ha (oitocentos e 
setenta, e um hectares), com toda' sua cobel1ura vegetal, ,COIR,~a_ denominação 
especial de Gleba Ituna, lote n° '15-A, denominado "Fazenda Colibrí~. - Ficando· o 
mesmo em poder do SI'. ANTÔNIO PEDRO ROGAlll, CIM74022,340,:.com 
endereço na Rua Professora Iracem~ ,Pimenta n° 135;: Bail:ro .,§_ã_o .. ~Bento,Belo 
Horizonte, na condição de DEPOSITARIO,sujeito à~ penas.dª)~L::para" que;;;:,os 
referidos bens sejam havidos como PENHORES, lavrei o presente termo.,:que, lido. e 
achado, conforme foi devidamente assinado (a) Charles· Gomes, Videira/Diretor da 
Secretãriada Vigésima Sexta Vara Federa, o subscrevi (a), 'DEPOSITÁRIO:' (a) 

'ANTÔNIO PEDRO ROGAllI, CPF n° 213.254.136-15. Assim esta."O, referido é 
,verdade e dou fé" Senador José POIÍlrio (pa), 2'l de ·outubro de ·2004'·'OcOficialdo 

'Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.X.X.X.X.x.x.X:X:X.X.X.'x.x.X.X.X:X.XX'.X.X. 
"AV-6-M-380; Certifico e dou fé que a requerimento do Delegado,.da'Receita.Federal, 

em Belo Horizonte - MG, através de Ofício n°, 19/2004, subscrito por:Fl:ÁVIO ANTÔNO 
SOUZA ABREU - Chefe Del. Porto DRF/BHEl200/01, averba-se o::extrato 'da. relação 
de· bens e direitos para alrolamento, relativo a 20'por cento do ··Iole· ,15-'A, . Gleba;,ltuna, 
Faz. Colibri, Município de Senador José Porfirio, da matricula. supra;:. certifico ainda 
por oportuno, que a ocorrência ele alienação Transferência; ou, oneração, do. bem 



CARTÓRIO DO . UNIGO OFíCIO 
Senador José Porfírio 

arrolado, deverá, ser' comunicado a essa ,'Oelegaciallnspetoria da Receita Federal no 
prazo' de' quarenta, e., oito 'horas .. ' Nada mais. D referido é .. verdade e dou fé. Senador 
José "Põmrio(Pà);','l4 de, dezembro de ,2004. O Oficial\:do Registro (a) Ismar José da 

"Silva' e 'Sousa" X.X~X.X,X.X\X"X:X'.X.X.X:X.x:x.x:XX.Xx.x!x'!x.X!X'X!X,X,l<'X.x.x.x:x.Xx.x.X.X.X,X:X.X.X 
.AV"7~M;.380; c:Procedecse '-"a ::esta.' ,averbação" de ;,acordo;=com~ as 'atribuições que me 
são Gonferidas,por lei' ·e' a '. requerimento' datado" de! 17/:1012006, das empresas 
COlETlV0SS VENDA' NOVA) L:TDA;GNPJ n<>' n::'194,J)85/0001-99, com sede á Rua 

'Padre<,Pedro ,:Pinto"n~ 1954, CEF' 31.6il5-310, ,Bairro' 'Venda·: Nova, na cidade Belo 
HOrizonte;"Estado"de" Minas f Gerais, i proprietária, ,de, 80% (oitenta' por cento) do imóvel 
",ruraL'iabaixol :discriminadoi neste' ato"representada: conforme, contrato social' pelo Sr. 
'GERAI!.D0(ZANIBAtOI lARA.'FlliHO, CPF '269. 803. 71.6-AO , '''Identidade M- na 757. 280, 
,expedida, pela SSP/MG,', brasileiro;; casado;: • maior;> capaz, ,empresário; residente à Rua 
Santa .:Cruz'no;128;é: CEf,L;31 :51 0-070 ,Bairro: Venda Nova ;I'na 'cidade de Belo Horizonte, 
Estado . de" ; Minas :.o Gerais; C' PRES', :SERVlC::E rNIGlbÂNCIA E"SEGURANÇA LTDA, 

'. CNPJ;~'n'?' 65.'1'49.379/0001~4t; com' 'sede'Jà;" Rua;" Cathoeira ."do . Campo; 153, CEP-
30,480: 180) Báirro. Cãlafale(1:ná. cidade:' de .-:Belo" Horizorite,JEstado de Minas Gerais, 

'proprietáriél"de"20% (vinte por: Gento) do ,imóvel,:, RuralJ abaixo,qdiscriminado, , neste ,ato 
, -representado' conforme' cóntrat09social" pelo ,Sr,.', ANTÔNIOlPEDRO IROGAlll" CPF n° 

213:254..136-.15; :,Identidade :, n° MG 4'.022:340,: expedida, ::pela .. SSP/MG,.;r:brasileiro, 
maior, capaz, empresano, residente à Rua Professora Iracema Pimenta n° 135, CEP 
30360-100, Bairro São Bento, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
averba-se a criação da área,T da: "Reserva LegakObrigatória" também o mapa anexo 
com as coordenadassigeográficas',' de ,a'cordo:'com)"os·'critérios·;.do iBAMA (Portaria 
9312006) acompanhada do ART, sendo esta área de reserva legal de 3.316,45 ha 
(Três Mil, trezentos e,. dezesseis virgula. quarenta e, cjnco hectares);, bem como 
averbação das áreas def.preSeNação Jj:iermariente c APP" da ProPri~9ªde; bem como 
sua quantificação em 210,43 haw"(Düzentos 'e' dez, quare~ta (~três hectares), 
acompanhada da imagem de satélite com a localização destas Areas e' Art, em favor 
do . Instrumento Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 
iBAMA, relativo ao imóvel rural localizado neste Município de Senádor José pomrio, 
Rará, denominado de Gleba Ituna, Lote 'I5-A, da Fazenda Colibrí, cóaigo no Incra n° 
806013036307-'7, NIRF ,n° 5.641.010,7, com uma área total de 4.356,0 ha (quatro mil, 
trezentos e cinqüenta' e seis hectares), cuja petição fica arquivada em Cartório para 
os fins' de"direito, que no livro acima mencionadó à margem da matricula (380) deste 
registro totalizando uma área de 4.356ha, inteorante do imóvel rural de propriedade 
das requerentes, é feita a avertaçã'o concernente a área constituída exclusivamente 
como Reserva Legal Obrigatória correspondente a 80% (oitenta por cento) da 
superfície física do imóvel e de acordo com a Lei n° 10.267, de 24/08/2001, que 
estabelece critérios técnicos e procedentes' para execução da medição dos imóveis 
rurais para fins de registro e cadastro perante o INCRA, Receita Federal e IBAMA, 
onde não será pemlitido o acordo raso vedada a alteração de sua destinação nos 
casos de transmissão a qualquer título ou desmemt)ramento da área, conforme 
estabelece o parágrafO único do artigo 44 da lei n° 4.771 de '15 de setembro de 
1965 (código florestal) dispositivo legal este que acrescido ao código florestal da lei 
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n° ,7.803 de 18 de junho de '1989, publicado no Diário Oficial de União de 
20/07/1989, bem como inciso 11, ART. 40 da' Medida, Provisória ',n° 1.956-49, de 
27/0412000, reeditada até Medida Provisória n° 2.166-67 de 2410812001. Tudo em 
conformidade com a legislação acima e cópias xerografadas em. anexo,ADA " Ato 

. declaratório ambiental atua lizado e protocolado no' I BAMA; .mapa~ com as, coordenadas 
geográficas da propriedade e com a locação da Área de Reserva,ILegal ARL, 
também.com coordenadas geográficas de acordo com, os;,critérios.dol~A!IIlAlPortaria 
93/2006), acompanhada de ART; imagemdé satélite com a' locaçãodas':..Area de 
Preservação"Permanente - APP da propriedade, bem como sua . Quantificação em' ha, 
acompanhada de ART, a este e que ficam fazendo· parte integrante, comprometendo
se a requerente por si seus herdeiros e sucessQres a ,faz_er, semp.Le J::;yáltct<l'~ a 
presente averbação. Assim está. O referido é verdade e dou fé. Senador.'~,José 
POrfírio(Pa), 04 de maio de 2006. O Oficial do Registro (a) IsmarJosé' da ,Silva,~e Sousa. 
AV~8-M-380i', Certifico, que . cumprindo,:' .determinaçãoda, Excelentíssima;·'Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery,- Corregedora ' de ,~Justiça";ldas 
Comarcas do Interior, através de Provimento· nO, 008r200&,CJCI de' ,17 de maio ,de 
2006, para constar averba-se o bloqueio da presente matrícula. O referido, é'verdade 
e dou fé. Senador José Porfírio(pa), 02, de, Junho ,de, .2006. O,OficiaL do~Registro,,(a) 
Ismar José ela Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X:X.x.x~XJUCX.X.X.X:X.x.X.x.X.x.x.x.x. 

Oreferido é verdaele:e elou fé. 
Senador José Pomrio(Pa), 02 de Dezembro ele 2008 

Ca:tório Tsmar Silva 
do 0n;':0 Oiícià 

Tran:;lá.d,:do COfH ~.-... :lo d:J segurança 
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,MATRíeuLA:·:331t • .x.x,x·.x.x.X.X.x.x.lLX.xj(.X,x,x.x ,Data:' 17 de •. Agosto.de 1.993.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
"IDENTlFIGAÇAOi NOMINAL., Imóvel.Rural Gleba 'ltuna - Lote.I03-;A (jenominado Fazenda; Colibrí, 
:com·uma área'de 4.356,00,00!ha,; 'situada neste. Município .x.x.x'.l<-.x.xj(.x.x.x'.l(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
'NOMç\lIElOMiú:ÍJ!IO E: NACIONALIDADE ·DO'PROPRiETÁRIO:.EMifRESA~OE,!NAVEG.AÇÃÓ E 

... COMERCIO TRES; BARRAS ,L IDA;.x . .x.xj(,x.x.x.x.x.x.x .x,x'.X ,x.x.x'll.x.~.~.x.x.xX?\f<.x .x .. x.x :)<)I.,.x .x.x.X 
Número. do RegistroiAnterioLlc 'Não ·ha x.xxX.x.x j(.x J\ 'x X.XJI.X .x.x.xJl ,X.XJCX XJlJI,XJI.xj(.x.x:x.)CXJI 

" Matrícula'deum·,'.~ imóvel Rural.' como ~ abaixo·:seHsegue: Inslituto;de Terras, ,o do : Par. á, - !TE~PA. 
Departamenl~ Técnico"Divisão c/j.r1ggráfjcª .... Gleba·IIun/j, !m~vel:-t:.azen~aÇoli~rí, lole n~ 03-:A. 

;·.Área:4.356,00;00·ha.: Perímelro:, 26.400;00 mls. ;MunicípiQ'de :S~I)ª'dor' ,José Porfírio, ;E~Iado 
. do' Pará' Memorial ,(; Descrilivo. ,.Descrição. ,doperímdró: partind!i-iiê: do ,ponro,~26,-.éle 

coordenadas geográficas: 5.1R~.6'40;:t)0 Wgr . e.,03°46'4T'27"S!JI, ori~ntado inic,ialmente. p!lr .um 
. aiim.ute:(rumo) verdadeiro ,de,<9~00'00'; Leste; daí, segtie~se ,por uma, linha reta e seca, com 
" umà :dislância~ de 6.600;00 rmls, ,alé encontrar~se o ponlo·M-2(' i', dé ~coord.enaqas, geográficas: 
,51?42'40740Wgr' e 03°46'4 7','27 Sul,> deste, quebrando~se com. um,. azimute .(rumo) verdadeiro de 
iOO"oO'OO'~áo:,; Norte "de l. Greenwich,daí .. ),segue.se; : através de; ~uma' lin~a' reta e .se,ca, .c~m 
uma.',dislância 'de·,6.600,00 mts;- /até chegar·se' . ao ponto,.; M:21:A, de:coordenadas geográficas: 
51°52'40"40 Wgr e 03°42'44"27 Sul, desle, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro 
de 210"00'00" Oeste, daí, segue~se por;..uma linha.· reta> e seca, com uma distância de 
6.600,00 mts, até em:onlrar"se,(,o i~ponto M-26-A-, de .. coordenildasl,geográficas 51"56'40"40 Wgr 
e 03°42'44"27 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 130"00'00" 
Sul, daí, segue-se alravés de uma linha reta e seca, com uma distância de 6.600,00 
melros, alé chegar..s!: ao ponlo-'Mê26·.(pontó Inicial). Fech,ando-se assim o polígono desla 
área. CONFRONTAÇOES: Norte: 6.600,OOmls, com quem de direito. Sul: 6.600,00 mls, 

. com o lote nO 19-A da Fazenda Colibr'Í. Lesle: 6.600,00 mts, com o lole nO 09·A. geste: 
6.600,00 metro~, com o lote n° 07-A. Proprielário: EMPRESA DE' NAVEGAÇAO E 
COMERCIO TRES BARRAS l TOA, pessoa jurídica de direito privado interno, com sede na 
cidade de Altamira, Estado do Pará, à Travessa Lindolfo Aranha n° 256, portador do CGC1MF 
n° 63.856.454/0001-39, e Inscrição Estadual n° 15.159.077-0. Numero do Regislro Anlerior: 
Não há. O referido é da Silva e Sousa verdade e dou fé. Senador José Porfirio (Pa), 17 de 
ago~to de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.xJ(.x.X.X.x.X.x.X.X. 
R-1·M-331; Nos termos da Escrilura Pública de compra e venda, dalada de 03.03.1.993, 
lavrada às tis 167/169 do livro n° 107, no Cartório do 1° Ofício de Notas da comarca de 
Allamira - Pará, o imóvel constanle da presente matricula foi adquirido pela firma: EMPRESA 



~;;'-!~~~~~~~-1~~~~?d~~....J~~~hici:~fu~~~j~:J~~~, neste ato r~ por seu brasileiro, 
casado, comerciante, residente. e domiciliado ~ I}a . cidade . d~. Allamira - Pará, .à. Rua '1° de 
Janeiro nO 1446, portador da cédula de identidade RG nO 7.854-SSP/PA e detentor do 
CICIMF nO 024.510.852-15, por compra feiia' ao senhor PAULO ROBERTO SOEIRO, 
brasill'!ir9, .solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado na cidad~ de. B~lém - Pará! á 
Travessã' 'Mariz e Barros sinO. portador da Carteira de Identidade n.o '918:432~'SSPIPA e do 
CIC/MF 'n~o'; 018.042.333-68, 'pelo preço certo e ajustado de R$' 50~.OOO;00 (cinqüenta mil 
ct1Jzeirosreáis). Condições: às da Escrit~ra. Certidão: certifico e dou' fé, . qUe'. o ',Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis - I.T.B.I, foi pago junto a Prefeitura Municipal de Senador 
José Pomrio ~ Pará, através da guia de recolhimento nO 0063, expedida pela referida 
Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil c\uzeiros reais). Assinadt:i pelo I s!lcretário de 
finanças (a) ilegível. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. H de agosto 
de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.X.x.x.x.X.x.x.x.x.x.x 
AV-2-M-381; Procede-se a esta ,averbação piiràc~nstar que. o imóvel da presente matrícula, 
foi adquirido inicialmente por JOSE JULIO 'PEREIRA, ,~àtravés de titulo de posse, datado de 
15.06.1.907, junto' a Intendência Municipal~ da· Vila de Souzel, por seu Intendente José 
Porfírio de Miranda Junior, registrada às :tls149-VO do livro' n° IV; '0' qua[·porsua, vez 
alienou à CASSIO MACEDO LEDO, ex vi ,da escritura' pública de compra.> e" venda, 
datada de 14.05.1.937, lavrada às tis 11-V'" do livrónol,do 'Cartórió Samuel .. ··.Almeida'·do 
1° Ofício da cidade de Igarapé Miri-Pará, o qualpor.·seuturno· alienou· à PAULO 
ROBERTO SOEIRO, ex vi da escritura pública de compra e venda; datada "de' 13.06.1.988, 
lavrada às tis 29-VO do liVro nO 43, no Cartório Samuel Almeida do 1° Ofício da comarca 
de Igarapé_ Miri-pará, ~ste por s,!la vez alienou à atual proprietária' à· EMPRESA :DE 
NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS . [IDA, conforme'mencionada :no ;R-l. da 
presente matricula. Altamira - Pará. O referido é verdade e dou fé. Senãdor' JoséPomrio(Pa); H 
de agoslo de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da' Silva e'Sousa .. 'x.x.x.x,K.xJ<.xx.x. 
AV-3-M-381; Certifico que cumprindo delerminação dá Excelenlíssima . Sra. Desembargadora 
Osmárina' Onadir Sampaio Nery. Corregedora de Justiça das Comàrcas, do Inlerior, através, de 
Provimento nO 008/2006-CJCI de 17 de maio de 2Ó06, para .. conslar averba':se "o,·bloqueio 
da presente malrícula. O referido é verdade e dou·fé. Senador José Pomrio(Pa),05~"ae 
Junho' de 2006. O Oficial do Regislro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x:x.x.x.x.xJ(.x.x.x:l( 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Pomrio(Pa),' 02 de 'Dezembro de 2008 
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~. .., '~REPÚBLlCA FEDERATIVA DO~BRASIL 
· ,;~. "~ , "'- .',. ' CARTÓRIO ISMAR'SILVA , ' 

Folha n° 189 

., ' " '.' . . CNPJ/(MF) 00.465:780/0001-45 
'ls~jAFr;JOSÉ'DA SILVA E SOUSA MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 

, " " " ·Oficial ' Titular' , Escrevente Substituta 
'; CPF/MF n:ó , 033.624.342"15· . CPF/MF n,.o 463.063:152-68 
• J ,-':', ~'.- i -" 

,;" .: ,;;.,:': 'Rua Tiradentes' N.O 537- Centro 
-'~ :'.; '--'MunICípio desênador José Porfílio ~ Estado do pãrá - CEP 68.360-000 

(Ji !I- ;-. 

I ", " ...., Certidao de ., ,.- --
.,:',,', ,REGISTRÓDE IMÓVEIS. 
'MNRIÇ;\I~f\: }~l·x.x.x.x.x.)CX.x.x.x.x.x.x.ú.xx . p,ata: . 17'dç, Agosto de 1.993 .x.x.x.x.x.x 
IDENTIFICACAONOMINAL': Imóvel Rllral Gleba Ituna - Lote 14-A denominado 'Fazenda 

· êoíibi{~êóih' lIma' área;éie 4.'356:00,OOha situada neste Mtinidpio .x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
'LNOM~;:",!;D.9tVuc:íllÓ .~. NAç:I.oNAliDADE DO PROPRIETÁRIO: ÉMPRESA "DE 
· NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS L TOA, x.x,X.Kx.x.x.x.x.x.x.x.x.X:x:x.x.xx.x.x'.x. 
Jliú,nléro -do Régistr9)\nterior.: Nã o ha .x :x:i< .x.x xxx .x.x.x.x.xx.x.x.x xx.x.x,x.x .x.x:x.Xx .x.x. 
· Matr[c:UI~.~e·,uJ1\ .,ir.nÓv.~~ Rural. como .. a~aixo ,se s~giJe: Instit~tq de Terr~s do Pará-
· ,ITERPA. Departamento' Tecnlco. DIVisa0 call0grafica. Gleba Ituna. Imovel: Fazenda 

• , -,' .r • 'r' , -I" \ I' F ,:'" - . ' . _ ._ ,I, - _ _ • 

Cólibn, lote n°· .·14·A, Area: '4.356.00,00 ha. Penmetro: 26.400,00 mts. Municlpio de 
" IS~riagof.,,~os~.'·Poifírio:~~it~do" dp Pará .. 'Memorial Descrit,ivo:Descrição' do: perímetro: 
'I>,artiríç!<rse ,.90 v P\lntq " .l1li-165, de coordenadas geográficas: 51DJ4'30"00 Wgr e 
;:03?;42'2T27,Sul,ç~aí(adoria:margem esquerda do Rio Bacajá, orientado inicialmente 
,pór um 'azimute'(runl0fverdadeiro de' 00"40'00" ao Norte de GreemNich, daí, segue-se 
; ~I I i. "'~,;"'" '. , " ". " I ~. -.\ '. '-, ' , 

,descendo .. o citado Rio," âtravés de sua mamem esquerda póruma distância de 
-, '-;.1" "" •• ~ """H' F __ j '';<-'''' _ I',· _'.'"., - ., • " ,. • 

. ().600,00 mts, . até . ~ncóntrar~se o ponto M-175; também cf<\vado na margem esquerda 
· •. ,', . J...' -'." _ ~. " , . l • • .• _ 

,do; RIO .-BacaJ<l, de .coordenadas geograficas: 51DJ4'31"00 Wgr e 03°39'ü"27 Sul, 
• .' ••. - .,_' -' • ~ . ',I' .... , . . , 'I 

'. deste. QuebrandQ~se com uni azimute (rumo) verdadeiro de 270"00'00" Oeste, daí, 
,;'se~l!i~/se~l attave.sJ~e'üm2 Jil)ha ret~' e seca: cOl)l't.im,a ~istância d~ 7.500,00 mts, 

ate· chegar-se ao ponto 'M-17 4, de coordenadas geograficas: 51DJ8'4T55 Wgr' e 
· .. ,. '~~,. .,.,' . t", 1- '. _ , • • 

~ Q3°,39:~r27 :plll, . " ç,leste, qu~bra.ndo~se com um a~imute (ruino) , verda.ç!eiro de 
.. 18crOO'00". Súl, 'daí, seciue~se através de uma linha reta 'e seca, com üma' distância 

, ' ..•. , t'. ~. -," I- .'" -, - .•. I ' .' . -
· . de 5.500,00 .mts,· até encólltn'ü'-se o . ponto M-166, de' coordenadas geogt'áfitas 
'~:f~38'!I,f"55""WºI:. e,' 03°42'2T27 SÜI, deste, Quebrand<rsecom um azimute (rumo) 

':;vêrâàcleiro "de--gOoOO'OO" Leste, . daí, . seque-se através de uma 'linha reta e seca. 
· . cOln'~u'hia' Cíistância de 7:400,00 metros, até cnega'r-se ;'ào"'ponto M-165' (ponto 
:"inicial) .. Féchãhdo.:se assim o pOlígono desta área' CONFRONTAÇÕES:' Norte: 
,.:1:500,00, fll~S," com o lote' na 18-A. Sul: 7,400,00 mts,com' 016te na nA. Leste: 

.6.06Q;OP mts, . com o Rio, Bacajá (divisa naturaI2.0este: 5~~00:00 mtsl com o lote 
, ... n° .1,~-A .Proprietári2 EMPR~SA DÉNAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS 

.. L TOA, pessoa jurídica de direito privado interno, com sede na cidade de Altamira-



CARTÓRIO.DO- UNICO OFíCIO 
Sen<ldorJosé Potfírio 

P<lrá, à Tr<lvess<l Lindolfo Ar<lnha n° 256, . inscrita no Cadastro Geral de· Contribuintes 
do Ministério da Fazenda CGC/MF n° 63.856.454/0001-89, e Inscrição Estadual n° 
15.159.077-0. Numero do Registro Anterior: Não há. Certidão: certifico que o lote 
acima encontrar-se devidamente cadastrado no INCRA, cujo certificado de cadastro 
CD, fica fazendo pat1e integrante cleste documento. O referido é verdade e dou fé. 
Senador José POrfírio (Pa), H de agosto de 1.993. O Oficial, do Registro. (a) .lsmar 
José, da Silva e Sousa .X.X.X.X.X .. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X.X.X.X.X.x.X.XéXJcx.X.X.X.X.X.X.X. 
R-1-M-382; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda;. datada de 
05.08.1.993, lavrada às fls 180t182-vO do livro n° "107, do Cartório do 1° OficiO de 
Notas da comarca de Altamira - Pará, o imóvel constante da presente matricula 
foi adquirido pela firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS 
L TDA, acima já qualifica, neste ato representado por seu sócio proprietário, o Sr. 
LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado 
na cidade de Altamira - Pará, à Rua 1° de Janeiro n° 1446, portador da cédula de 
identidade RG n° 7.854-SSP/PA e detentor do CIC/MF n° 024.510.852-15, por 
compra feita ao senhor PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, màior, 
comerciante, residente e domiciliado na cidade de Belém c Pará, à Travessa. Mariz e 
Barros sIn°, passagem por Altamira - Pará, portador da Carteira de I deriHda de . n.o 

918.433- SSP/SP e do C!C/MF B.o 018.042.333-68, pelo preço certo e ajustado de. R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros reais). Condições: às da Escritura." Certidão: certifico 
e dou fé que, o Imposto ele Transmissão de Bens Imóveis- ITB.I, foi p·ago 
junto a Prefeitura Municipal de Senador José portírio - Pará, . através da guia ·'de 
recolhimento n° 0065, expedida pela referida Prefeitura, no· valor .de ç:r$ 1,6qo,oo 
(hum mil cruzeiros reais), assinado pelo secretário (a) ilegível. O referido é verdade e 
dou fé Senador José Potiírio - Pará. H de agosto de. 1.993. O Oficial do Registro 
(a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X,X.X.X.X.X.X.x:x.x.~.x.x. 
AV-2-M-382; Procede-se a esta averbação I?ar<l constar que·· o imóvel . da presente 
matrícula foi, adquirido inicialmente por JOAO DA SILVA CRAXO, através de titulo 
de posse, datado ele 25.10.1.903, expedida pela Intendência Municipal da Vila de 
BOllzel, por seu Intendente José Porfírio de Miranda Junior, devidamente registrado 
às fis H1-vo do livro n° IV, o Qual por sua vez alienou à PAULO SERGIO DE 
NORONHA, ex vi da escritura pública de compra e venda, datada, de 05.05.-1.937, 
lavrada às fls 5'I-v" do livro n° V, no Cartório Samuel . Almeida do 1° . Ofício _da 
cidade de Igarapé Miri-Parã, este por seu turno alienou à PAULO ROBERTO 
SOElRO, . ex vi da escritura pública de compra e venda, datada. de 12.06.1.988, 
lavrada às fls 26-vO do livro n° 43, no Cartório Samuel Almeida do; 10 ' Ofício da 
cid'ade de Igarapé Miri-Pará, o qual por sua vez alienou finalmente à atual 
proprietária à firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO-TRÉS BARRAS 
LIDA, tudo de conformidade com a escritura mencionada no R~1 desta matricula. O 
referido é verdade e dou fé. Senador José POrfirio(Pa), 17 de agosto de 1.993. O Óficia I 
do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x:x.x.x.x.x .. Xx.x.X.X. 
R-3-M-382; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 28.97.1.998, 

. lavrada nas Notas da comarca cidade de Altamira - Pará, lançadas às fls :f21'14cVO do 
Ihlro n° 129, sob o n° 7.:391/98. O imóvel constante da presente matricula foi 



: CARTÓRIO"'DOUNICO, 'OFíCIO 
.Senador' José Porfírio 

-adquirido por FUCHS '."AGRO'- BRASil ,L IDA, empresa,' com . sede na Fazenda 
'GlebaKda~Barra' slõL'v'íláCéBfa'~i!,wdia',; Distrito de. Caatinga, 'Município de João· Pinheiro, 
Estado de :MinasiGlíf,ais,_ !itf~Ct]ta:' nó :cadªstro Geral de-Contnb.uintes do' .Ministério da 
;,fazeiid~L=<CGGJMF- nO":66203~050/0001084, neste:2atõ ','represeiltado, por seu baStante 
'prôêOradôf('O"·'Sr,,'GERAI..:OO"FIGUEIREDO .. MONTEIRO :fi"ILHO, .. brasileiro, divorciado, 
Jéónsultot\:"resident'e 'e"'domiciliádo,· em Belo Horizonte,' Esta<;lo.~de ... Minas Gerais fi 
'Rua ·;Benvinda·. óde CarValho,' ;n!"191,. ap~601; . portador da "'Cédula de· Identidade RG 
n° OIlil-F102.136=SSP/MG 'e '.; ido .;., CIC/MF, n~ 192.7,56.92~53;,·ex vi do instrumento 
pÚblicó'r"de"mandato',:ae; procur~lção, lavradai no. Cartório de Registro Civil e Notas de 
'Bi:âsilâildia: de 'il'lIlitias' Miriàs}(Gerais, Oficial Damião Pereira, ,dos, Santos, lançada às 

c fls'!Q40 do: iWvro';;n°'J1f25; • r'éin, _)0/07/1998 e que;, "fica ·arquivada neste Cartôrio 
'parir;fiiisde ,direito à";':EMPRESA.IRMÃOS·TElXEIRA·,UDA,ernpresa, com sede na 

"cidad{>'_, d{>, 'o:B{>lol Horizontenr Estado:--de: -,Min<ls Ger<lis, com ],endereço à Avenid<l 
.. ' Bernardo Vasconceies~' ti375: .Bairro 'Ipiranga, inscrita .no,~ CGC/MF n° 20,144,895/000'1-
.A5~-:-W~presetífáéla",'néste_~;1Ílo~ . pelo seu "b<lstante :procuradQr Sr. GERALDO 
TIGUEIREDO"MONTEIRO:F1LHO, aCima,;já qU<llific<ldo, ex vi,ldo Instrumento 'Público 

",de:(prb'CuracãoJ Que fica'arQuivada,etn-'iCartôtiO para, ,fins de .. direito,:: Por compra feita 
'~à~';EMPRÉSA DE "NAVEGACÃO·,'E . COMÉRCIO :TRÊS,eBARRAS .. LTOA, rP~ssoa 
jurídica'" 'oec .. direito ',privado: interno,":' com' .sede na' " :cidade".de ·.;}~ltamira . Pará; à 
Travessa'~tirloolfo Aranha ,n~ ·356"portadora :do· GG,C/MF n°' 63,8!:,6.454/0001-89, e 
ltisdiÇãó . Estacluah 'Íl°115.,159,077cO; Neste .<lto representado por seu bastante 
procurador. o", Sr.:'" ARILINDO· LUIZ MOREIRA DE . SOUZA', ... br<lslleiro, casado, 

"empresário,' residentec.e, 'domicilláqónesta ,Cid<lde; à ·Rua 1f':'. de,.:Janeiro . n° 1446, 
:'pot1ador da cédula "de 'identidade"RG n~rJ4743M:'ssP/PA ,e--cletentor .. do CIC/ME n° 
;267307.582~87, ·'·ex . .vi'do . Instrumento. Público de procuracão,. lavrada nas Notas, do 

'C<lrtôrio do ,;1,0; Ofício daComarc<l ,; de Alt<l m ira:..., Pará "lançada às fls 194 do livro .n° 
81,' ~enY'.3üI03/1998,~i.;e>:que,:,ficaarQuivada em Cartôrio para fins .de direito. Pelo 

. preço certo e: ajusUido. '. ~e.t R$,1 b ,otib;OO( dez ,mil reãiS), Condições: Eicapdo 5Q% 
'(Cinqüenta' por:cento)Cda .i área , do. 'imôliel'ipara . fi FUCHS' AGRO. BRASIL L TOA.. e 

,. 50%'(cinqüerita por cento) ,'oaárea',do imóvel' à EMPRESA IRMÃOS, TEIXEIRA. LTDA, 
'conforme)'escritura pública·. acima mencionada. Cet1idão: . certifico. e dou fé, ,Que o 
Imposto "de:TransmiSsão .,;de Propried<lde de "Inter Vivos", i f oi" pago pelo documento 
de',Receit'aTribLitaria')tlP 075, no. valor",cle R$, 205,00 de; I.T.B.I, recolhido cliretam~nte 
a--,Sécr:etaria' Munidpal;;'de';'Finanças' da Prefeitura' Municipal': de, Senador José 

'POrfítio;' e ';:guia;' n0024~, {expedidi:t. ,:.pela Sécretatia' " ,d~:,;tit)anças .. dª Prefeitura 
. MOhicipal;'· de ':Sen<ldOrJoséc: Porfírio; 'devid<lmente firrn-ado p-elo. responsável pelO 
'cálculor'de' imposto'(a) Fra'ncisco""Paiva' da SilVa, visada pelo Secretário de Fin<lnças 

"'(a)" ~EdsoniP> Teixeira ~'Secretário,. Mun, ,de Adm, e F.inanças-. Decreto n° 164/97-
"'Gâb/PMSJP, ('Assim esta:' 'O,referido:é verdade e dou fé,' Sena,dor)osé PorfíriO - Pará . 
. 29' de'jtllho de '1.993. ,o ·Oficial do Registro (a) Ismar José' ,da SilVa e Sousa .X.X,X 

·AV-'4-M<~82;,Procede-se a 'éstaaverb<lçãonos termos do . Ofício· n° 001199, d<ltado de 
30/03/99; '. firmado pela Tabeliã Eugênia Silva de Freitas Titular do Cartório do 1 ° 

. 'Ofício '''d<l .' CotTl<lrc<l de· Altamir<l - P<lrá, p<lr<l const<lr o cancelamento do R-3 d<l 
, I 'escritui';:i 'públk<lde compra 'e' vencIa, d<ltada ele 28 de julho de 1998, lavrada às fls 
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12114 do livro n° 129, sob o n° 7.89"1198 dessa Notas em que figura como vendedora 
à EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS. BARRAS l,iDAA compradoras 
FUCHS AGRO BRASIL L TOA e a EMPRESA' . IRMÃOS TEIXEIRA L TOA, . acima 
qualificadas, por falta da apresentacão da procuração ,da EMPRESA .IRMÃOS , . 
TEIXEIRA L TOA, foi referi ela escritura cancelada a administrativamente. pela Tabeliã, 
digo pela aquela Tabeliã na data supra. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfírio (Pa), 30103/99. O Oficial do Registro (a) Ismar José da SilVa e Sousa. 'x,x.x,x-x'x.x.x 
R-5-M-382; Nos tenl10s da escritura pública de compra e venda ,datada; de 30 de 
março de 1999, lavrada nas Notas do Cartório de Notas dac Comarca, deAltamira.
Pará, lançada às l1s 58/60 do livro n° 131 sob o n° 3.093/99. O imóvelda<constante 
da presente matricula foi adquirido por FUCHS AGRO BRASIL , L TOA; empresa 
com sede na Fazenda Gleba da Barra sln Vila Brasilândia, Distrito ,de. Caatingil, 
Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, inscrita: :no cadastro· Geral .. de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda -'CGC1MF n° 66.203.05010001-84, neste. ato 
representado por seu bastante procurador oSr. GERALDO FIGUEIREDO· MONTEIRO 
FILHO, brasileiro, divorciado, consultor, residente e domiciliado'em . Belo . .Horizonte, 
Estado de Minas Gerais à Rua Benvinda ele Carvaillo, n° 19.1, ap(D 601, põitâdor. da 
Cédula de Identidade RG n° M-1.102.136-SSP1MG e do CIC/MF n~ 192:756.926-
53, ex vi do instrumento pÚblico de mandato· de procuração" ·Iavrada no Cartónode 
Registro Civil e Notas de BrasUânclia de Minas, Estado de' Minas Gerais, Oficial: 
Damião Pereira dos Santos, lançada às l1s140 do livro nOP-25 'em 10.07.1998 e 
que ficando arquiva ela no Cartório em que· esta foi feita alias, em que a escritura foi 
feita, para os fins de direito a CONSERVICE LTDA, empresa 'com sede na cidade 
de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, com endereço na Avenida Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves - TECA, inscritã no Cadastro Geral de Contribuintes· do 
Ministério da Fazenda - CGC/MF sob o n° 18.270.314/0001-70, representada neste ato 
pelo seu bastante procurador o senhor GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO -FILHO, 
brasileiro. divorciado, consultor, residente e ,domiciliado em' Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais à Rua Benvinda de Carvalho, n° 191, aptO 601, portador da. Cédula 
de Identidade RG n° M-1.102.136-SSP/MG e do CIC/MF n° i 92.756.9:?6-53, ex vi 
de instrumento público de mandato de procuração, lavrada no ,Serviço Notarial, 
comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Oficial: Darlene, SilVa Triginelli, 
lançada às l1s 079 elo 1054P, em 29.03.1999 e que fica arquivada no.Cartório em 
que está escritura foi feita, para fins de direito, por compra feita . à EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS' l TOA, pessoa jurídica de direito 
plivado interno, com sede na cidade de Altamira- Pará, à Travessatindolfo Aranha 
n° 356, portadora do CGC/MF n° 63.856.454/0001-89, e Inscrição Estadual- n° 
15.159.077-0; Neste ato representado por seu bastante procurador o .Sr:,_ ARLINDO 
LUIZ MOREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário; residente e • domiciliado 
nesta cidade, à Rua 1 ° de Janeiro n° 1446, portador da cédula de identidade RG n° 
1474306-SSP/PA e detentor do CIC/MF n° 267.307582-87,- ex vi do 'instrumento 
público de procuração, lavrada nas Notas do Cartório do 1° Ofício da _ Comarca de 
Altamira - Pará. lançada às l1s 194 do livro n° 081. em 30,03:1998. onde:, fica 
arquivada, para fins' de direito. Pelo preço certo e ajusiado de R$ '10.000,00 (dez mil 
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reais). Condições: Ficando distribuída da seguinte forma a área do imóvel acima 
descrito: 50% (cinqüenta por cento) da área total do imóvel para à FUCHS AGRO 
BRASIL L TOA, a outra parte correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da área do 
imóvel à CONSERVICE L TOA, conforme consta no corpo da presente escritura. 
Certidão: certifico e dou fé, que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
ITB.I, foi pago pelo documento de Receita Tributaria, no valor de R$ 205,00 
(duzentos e cinco reais) recolhido junto a Secretaria de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Senador José Porfírio, e guia de recolhimento n° 0383 de 30.03.99, 
expedida pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Senador José 
Porfírio - Pará, devidamente firmada pelo responsável pelo cálculo de imposto (a) 
Francisco Paiva da Silva, visto: Francisco Paiva da Silva pl Edson P. Teixeira
Decreto n° 164/97 - Gab/PMSJP. Secretario de Finanças. Assim esta. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José pOrfírio - Pará. 30 de marco de 1.993. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x~x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
AV-6-M-382; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das 
Comarcas do Interior, através de Provimento n° 00812006-CJCI de 17 de maio de 
2006, para constar averba-se o bloqueio da presente matrícula. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José POrfírio(Pa), 05 de Junho de 2006. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.x.x.X.X.x 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José POtiírio(Pa), 02 de Dezembro de 2008 
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'~" REPúéLICA FEDERATIVA DO~BR'AS'IL 
,,:.: : 'CARTÓRIO ISMAR SILVA·' ", 

c CNPJ!(MF) 00.465.780/0001-45 ',". 
ISMAR JOSÉ- DA SILVA E SOUSA' MARIA' LUZIA SOUZA DA SILVA 
'.,:;. Oficial Titular Escrevente Substituta 

:-iCPFJMF n.~ ·,,033.624.342-15·, "!.' ••• _.' CPF/MF' ·h:o "463.063.152-68 
, . 

·RuaTiradentes N.o 537- Centro ' .. , -
Município ele Senador 'José Poffírió'- Estado'·do Paril'':' CEP 68,360-000 

'Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 383 .XXXXX)cxxxxxxxxxxx Dâta:" 17 de Àgosto de 1.993 .X.X.X.X.X,X 
IDENTIFICAÇÃO NOMINAL: ,Jmóvel Rural Gleb3 liuna - Lote 06-A'dênominado Fazenda 

'Colibrí;com uma área'de k356,OO,00ha; situada 'neste, Município.x,x.x'x.x.x,x:x.x.x'ú .. x. 
NOME, 'DOM!cíLlO E' NAcIONALIDADE, DO PROPRIETÁRIO: EMPRESA DE 
NAVEGAçÃó E COMERCIO TRÊS BARRAS L TOA, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x'x'x:xx:iex:x:x.Ú.x.x. 
Número do Registro)\nteriói'. Não h3 x,x.x.xxx.x.x.X:x:X,íCX.x.0,X,X.~.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x,x. 
Matrícula de um imóvel rural como abaixo se seque: Instituto' de Terras do Pará
ITERPA Departamento Técnico. Divisão Cartógráfica. Gleba: Ituna. Imóvel: Fazenda 
Colibrí. Lote' nOO6-A 4.356,00,00I1a, Pe'rímetro: 30.400,ÕO irits.MuniCípio: Senador 
José PorfÍlio, Estado' do, pàrá.Memorial descritivo. Descriç~o~do perímetro. Partindo
se do ponto M-.1,2, de êbórdenadas geográficas: 5~04'35"9'1 Wgr" e 03°42'44"27 Sul, 
orientado inici31mente por; um azimute (rumor verdadeiro' de' 180°00'00" Sul, daí, 

· se~lue.~se através de 'uma lintia reta e seca, com: íúnâ'" distânCIa de 3:200,00 mts, 
· até- 'chegàr-se ao' pontoM-13, de coordenadas geográflcás: 5~'35"91 Wgr e 
03°44)1"82 Sul, . deste, quebrando-se com um a:.;imute(ruhjj:!) verdadeiro ~e 90000'00" 
Léste, daí, segue-se por umal,inha reta e seca, com, unú1~ distância de 4,ÓOO,00 mts, 
'até "encontrar-se o ponto M-14, de coordenadas . geográficas: 5ZOO2'50"91 Wgr e 
03°44'31"82 Sul, deste, quebrando:.se com um azimute (rumo)' verdadeiro de '180°00'00" 
Sul, daí, segiJe-se através de uma linha reta e seca com uma disfâ'ncia de 3.400,00 
mt3: até cheaar-séaó'ponto' MC24. de' coordenadas: geográficas 52"02'50"91 Wgr e 
03ó46'47"27 Sül,' deste, quebrandó-se com um azimutéJrum'oj verdádeiro de 90"00'00" 

,Leste, daí, segue-se por uma linha reta e seca, com Uma elistânci3 de 4,600,00 mts, 
· até en'cônirar-se: o ponto M-25, de coordenadas' geográficas 52°00'00"00 I!\Igr e 
03°46'47"27 Sul: deste, quebrando-se com um azimute: (fumo) verdadeiro 'de 
00°00'00" ao Norte ele Greet1wich, daí, segue-se através de um.,i' linha i'éta' e seca, 
com "umaclislância de 6.600,00 mts, até cheaar-se - ao 'ponto M-25-A de 
coordenadas geográficas 52°00'00;'00 Wgr e 03°42'44"27 Sui, quebrando-se com um 
azimUte (rumo) verelaeleiro' ele - 270°00'00" Oeste, elaí, segue-se por uma linha reta e 
seca: 'C0I11 uma 'distância de 6.600,00 I11ts, até encontrar-se o ponto M-12-A, de 

'coordEmadas geográfica's 52°03'30"30 Wgr e 03°42'44"27 Sul, daí, continuando na 
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mesma linha reta e seca. com o mesnl'd azimute (rumo) verdadeiro de 2700 00'00" 
. Oeste, segue-se com uma distância média de 2.000,00 mts, até chegar-se ao p_onto 
M-12, (ponto inicial). Fechando-se assim o polígono desta área. CONFRONTAÇOES: 
Norte: 8.600,00 mls, com os lotes n°.s 05-A e 05-B. Sul: 8.600,00 mts, com os lotes 
n°.s 10 e 17, eta Fazencla ColibrL Leste: 6.600,00 mts, com o lote n° 07-.1\. Oeste: 
6.600,00 mts. com o lote na '10 da Fazenda Colibrí. Devidamente cadastrado no -
!NCRA, cujo certificado de cadastro - CO. fica fazendo parte inteorante deste 
documento. Proprietário: EMPRESA DE . NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS 
BARRAS L TOA, pessoa jurídica de direito privado interno, com sua sede nesta 
cidade à Travessa Lindolfo Aranha na 256, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes 
do Ministéno da Fazenda CGC/MF na 63.856.4541000'1-89, Inscrição Estadual na 
15159.077-0. Numero do Registro Anterior: Não ha. O referido é verdade e dou 
fé. Senador José Portirio (PaI, H de agosto ele 1.993. O Oficial do Registro (a) 
15mar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.X.X.x. 
R-1-M-383; Nos tel1110S da Escritura Pública de compra e venda, datada de 
03.08.1.993. lavrada às f1s163f'l65 do livro na '107, no Cartório do 10 Ofício de 
Notas da comarca de Altamira - Pará, o imóvel constante da presente matricula 
foi adquirido pela firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS 
BARRAS L TOA, acima já qualifica, neste ato representada por' seu. sócio 
proprietário o senhor LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado. comerciante, 
residente e ciomiciliaclo na cidade ele Altamira - Pará, à Rua 1° ele .Janeiro na 
1446, portac!or da cédula de identidade RG n° 7.854-SSP/PA e detentor do CIC/MF 
na 024.510.852-15. Por compra feita ao senhor PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, 
solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará, à 
Travessa Mariz e Barros sin°, pOltador da Carteira de Identidade n.o 9'18.433- SSP/PA 
e do CIC/MF n.o 018.042.333-68, pelo preço certo e ajustado ele R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil cruzeiros reais). Condições: às da Escritura. Certidão: certifico e dou fé que, o 
Imposto de Transmissão de Bens imóveis - I.T.B.I, foi pago junto a Prefeitura 
Municipal ele Senador José porilrio - Pará, através ela guia de recolhimento n° 
0068, expedida pela referida Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros 
reaiS). O referido é verdade e dou fé. Senador José Portirio - Pará. 17 de agosto de 
1.993. O Oficiai do Registro (a) Ismar José da Siiva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X. 
AV-2-M-3:33; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da presente 
matrícula supra foi adquirido inicialmente por ISMAR DE OLIVEIRA LEMOS, junto a 
Intendência Municipal da Vila de Souzel, através de titulo de posse, datado de 
28.08.1.903, por seu Intendente José POIiírio ele Miranda Junior, registrado às tis 
'120-vO cio livro n° IV, o qual por sua vez alienou à OSVALDO MELO DE 
BRITO, ex vi da escritura pÚblica de compra e vencia, datada de 03.04.'1.938, 
lavrada às fls 118-vo do iivro na 111, do Cartório Samuel Almeida .do i" Ofício da 

. cidade . de Igarapé Miri-Pará .. o qual por seu turno alienou à PAULO ROBERTO 
SOEIRO, ex vi ela escritura pública de compra e venda, datada de '13.06.'1.988, 
lavrada às fls "57-vo do livro na 43, no Cartório Samue! Almeida do 10 Ofício da 
coma~ca de Igarapé Miri-pará, este por sua vez alienou à atual proprietária à 
firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS' L TOA, conforme 
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escritura pública mencionada no R-1 desta matricula. O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Portírio(Pa), 17 de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.x-x-X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.x.x.X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .. 
AV-3-M-383; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das 
Comarcas do Interior, através de Provimento n° 00812006-CJCI de 17 de maio de 
2006, para constar avema-se o bloqueio da presente matrícula. O referido é verdade 
e dou fé. Senador José Ponlrio(Pa), 05 de Junho de 2006. O Oficiai do Registro(a) 
Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X.X.X.X.X.X.x.X.X.x.X.X. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfirio(Pa). 02 de Dezembro de 2008 

,~/Jpgik~~ 
~EDASILVA E SOUSA 

oficial do Registro /._.w .......... 

C:ttório Ismar Silva 
cL> Ú,.ico Ofício 

t. 
,. 

'\ 
nEG1!;lRO m. 1:1ThmS \ 

( Q).,I--..LL.-/~ 
\ LOLUill'C,j ::!:' :::f.nador J 

~ 



" , 

r--

\ 
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RE~ÚBLlCA FEDERA T1VADO 'BRASIL 
. . CÃRTÓRIÓ ISMARsitVA';" 

C/IlPJ/(MF) 00.465,780/0001"45. 
ISMAR JOSÉ. DA SILVA E SOUSA,:,MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 

,. Oficial Titular ,:, .'. E'~crevente Substituta 
, CPF./MFn." 033:624.342-15 CRF/ME n° 463.063.152-68 

Rua Tiradentes f\j.o 537- Centro' '." 
Município de'Senàdor Josê Poliírio - Estado do' Pará ·C~·CEP68.360-000 

\" - , ' 

Certidão .de 
REGISTRO DE UviÓVEIS .. ·. 

MA TRíCUlA: 334 .x.x.x,x,x.x.x.x.xJ(.X.x.x.X.X. x.x Data: 17: de· Ago~to de 1.993 .x.J(.X.X.X.J(.J(.J(.XJ( . 
. IDENTIFICAÇÃO. No.MINAL: Imóvel Rural.Gleba lIuna ~-Lote 26-A.denominado Fazendª Colibrí, 
com uma área de 4,356haOOaOOca, situada neste Município J(J<J(:><:x.x.x.x,x.x.J(.x,x,x.x,x.x.J(J(.x.x'x 
Norv1ç, Do.Mlcíj..lo. E NAClo.NALlDADE DO. PROPRiETÁRIO.: EMPRESA DE, NAVEGAÇÃO E 
COMERCIO TRES BARRAS l mA, xJ(J(J(.x.x.xJ(.xJ(~.x.x,.x,xl<.x_.l!.J(.x.l:<,x.x.x.xJ(.x.J(.x.x.x.x.X.x.x.x.x 
Número do Regislro Anterior. ' NIHIL ,x.x.x.x.icx.X.x.XJLX.X.x.X.x.x.x.x.x·.J(.xJ(.l:<J(J(JLXX.X'x.X.x.x.x.x. 
Matrícula de uma área de terras· rural, localizada· neste Município· ,de ·Senador .José Pomrio
Estado do Pará. comarca do mesmo nome, com ·a denominacãoespecial da Gleba -Ituna, 
Lote nO 26-A, imóvel Fazenda Colibrí, com uma 'área·.toial:;:de 4.356haOOaOOca (quatro mil 
trezentos e cinqüenta e seis hectares), e um Perímetro: '26.400,00 mts (vinte ,e seis mil e 
quatrocentos metros), com a seguinte descrição do perímetro:, partindo-se do 'ponto 11.1-43, de 
coordenadas geográficas: 51°38'47"55 Wgr e 03OS0'OT'21-:-S-uÇõrientado inicialmente por um 
azimute (rumo) verdadeiro de 180"00'00" Sul, daí, segue-se por uma . linha rela e seca, com 
uma distância de 6.600,00mls, até chegar-se ao pontoM~53, ~ de,.,coordenadas geográficas: 
51°38'47"55 Wgr e 03"53'34"27 Sul, deste. quebrando-se coin-üri1-;-;àiimule (rumo).verdadeiro de 
90000'00" Leste, daí, segue-se. através de uma" linha reta e .• seca,.,.com uma distância de 
6.600,00 mt~, até chegar-se ao ponto 11.1-159, de coordenadas: geográficas: 51°34'56''36 Wgr 
e 03°53'34"27 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo)o verdadeiro de 00000'00" ao 
Norte de Greenwich, daí, segue-se por uma linha reta e·.seca, ,com uma: distância' de 
4.400,00 mls, alé encontrar-se o ponto 11.1-160, de coordenadas ge.ográficas 51"34'56':36,Wgr 
e 03"51'32"12 Sul, daí, continuando na mesma linha reta e' seca, com o ·mesmo azimute 
(rumo) verdadeiro de 00"00'00" ao Not1e -de Greenwich, segue-se ·com uma.distância ,média 
de 2.200;00 mts. Até, chegar-se ao ponto M-162, de coordenadas ~ geográficas 51"34'56"36 
Wgr e 03"50'07"27 Sul, deste, quebrando-se com um .azimute (rumo) verdadeiro de 
270000'00".o.esle, daí, segue-se por uma linha reta e ,seca; com lima distância. de' 6.600,00 
mls, ' até encontrar-se o ponto, M-43 (ponto inicial). Fechandocse . assim o polígono desta 
área. CONfRONTAÇÕES: NOI1e: 6.600,00 mts, com o lote n° 24-A, Sul: 6.6QO,OO mls, com 
os lotes n°.s e 25-A. Oeste: 6.600,00 mls, com o lote n° 34 da Fazenda Colibri. 
Devidamenle cadastrado no - INCP.A, cujo certificado de cadastro - CO, fica fazendo parte 
integrante deste. Proprietário: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS 

, L mA, com sua sede na cidade de AHamira - Estado do Pará, silo á Travessa Lindoifo 
Aranha, n" 256, portadora do CGCiMF n° 63.856.454/0001-89, neste alo, alias Inscrição 
Estadual n° 15,159.071-0. Neste alo representado por, seu sócio proprietário SI'. LUIZ 
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CARTÓRIO DO UNICO OfíCIO 
Senador' ';)ósé Potfírio 

" GONZAdA DE SOUZA, brasileiro, casado, conierciante, residente e domiciliado ris' cidade 
de AltarÍlira - Pará, à Rua 1° de Janeiro n° 1446, por1ador da cédula de identidade RG nO 

" 7.8S4-SSPIPA e detentor do CIC/MF n" 024.510.852-15. Numero do Registro Anterior: 
NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 17 de agosto de 1.993. 
O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.xxx.x.x.x 
R-l-M-384: Nos termos da Escr~ura Pública de compra e venda, datada de 10 de agosto de 
1.993, lavrada nas Notas do Cat1ório do 1° OfÍcio da cidade de Aliam ira - Pará, lançada às 
fls 36/37 do livro nOl08, sob o nO 6.33~';93, o imóvel constante da presente matricula 
foi. adquirida por EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS lTDA, 
acima já qualifica, por compra feita a PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, 
comerciante, residente e domiciliado na cidade de Belém - Pará, à Travessa Mariz e Barros 
s/n", ora de passagem, portador da Carteira de Identidade n.o 918.433- SSP/PA e do CICiMF 
n.o 013.042.333-63, pelo preço ce!10 e ajustado de R$ 50.000,OÜ (cinqüenta mil cruzeiros reaiS). 
Condições: às da Escritura. Certidão: certifico e dou fé que. o Imposto de Transmissão 
de Propriedade inter-vivos foi pago pelo documento de arrecadação Municipal de Senador 
José POlfírio - Pará, através de guia de recolhimento na 0069, expedida pela referida 
Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais), assinado pelo Secretário de 
Finanças (a) assinatura ilegível. O referido é verdade e dou fé. Senador José POITIrio - Pará. 17 
de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.xxxxx.x.x.x 
AV-2-M-384; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da matrícula supra foi 
adquirido inicialmente por JOSÉ NUNES DE MELO, através de' titulo de posse, junto a 
Intendência Municipal da Vila de Souzel, datado de 12.03:1.905, devidamente assinado pelo 
então Iniendente José Porfírio de Miranda Junior, registrado às fls 80 do livro n° IV, o 
qual por sua vez alienou ao Sr. FLORISVAlDO QUARESMA, através de escritura pública 
de compra e venda, datada de 10.11.1.940. lavrada Nas Notas do Cartório Samuel 
Almeida, lançada às fls 186-VO do livro n° V em Igarapé Miri-Parà, que por· seu turno 
alienou ao Sr. PAULO ROBERTO SOElRO. através de escritura pública de compra e 
venda, datada de 13 de agosto de 1.988, lavrada nas Notas do Cartório Samuel Almeida 
em Igarapé Miri - Pará, lançada às fis 191-VO do livro n° 43. Que por sua vez alienou à 
atual proprietária EMPRÊSA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS l mA, 
através de esctii lira pública de compra e venda, lavrada nas Notas do Cartório do '1 0 

Ofício da comarca de Atlamira- Pará, lançada às fls 36/37, do livro n0 1 08 sob o nO 6.335/93. 
O referido é verdade e dou fé. Senador José POIfírio(Pa), 17 de agosto de 1.993. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.xX.X.X.X.X.xX.xx.xx.X.Xx. 
R-3-M-384: Nos lemlOs da escritura pública de compra e venda, datada de 31 de marco de 
1993, lavrada nas Notas do Cartório do 10 Ofício da comarca de Altamira, Estado do 
Pará, lançada às fls 06/09 do livro nO 128 sob o nO 7.827iA-98. O imóvel constante da 
wesente matricula foi adquirido pelo Sr. CARLOS NOGUEIRA DUARTE, brasileiro, casado, 
advogado, residente e domiciliado na Rua Estevão Pinto nO 1066, apfO 601, Bairro Cerra em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, pOl1ador da cédula de identidade n° M .. 115.679 
SSPiMG e delentor do CIC!MF n° 002.081.246-91; Neste alo representado pelo Sr. 
GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO FILHO, brasileiro, residente e domiciliado em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais à Rua Benvinda de Carvalho, nO 191, apfO 601, portador 
da Cédula de Identidade RG-M-1.102.136-SSPíMG e do CICIMF n° 192.756.926-53, exvi 
do instrumento público de mandato de procuração, lavrada no Cartório Notarial do 1° Ofício 
da comarca de Belo Horizonte - MG, lançada' às fls 40 do livro n° 764-P, em 3010311998 
e que· fica arguivada em. Cat1ório para fins de direito. Por compra feita à EMPRESA 
DE, NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS l TOA, pessoa jurídica de direito privado 
intemo, com sua sede nesta cidade de AlIamira - Estado do Pará, silo à Travessa lindolfo 



CARTÓRIO DO UNICO OFíCIO 
Senador José Porfírio 

Aranha n° 256, portadora do CGCllV1F n° 63.856.454/0001-89, Inscrição Estadual n° 15.159.077-0; 
Neste alo representado por seu bastante procurador o Sr. ARLINDO LUIZ MOREIRA DE 
SOUZA, brasileiro, casado, empresáriO, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua lO de 
Janeiro na "1446, portador da cédula de identidade RG nO 1474306-SSP/PA e detentor do 
CICII\l1F na 267.307.582-87, ex vi do Instrumento Público de procuração, lavrada nas Notas do 
Cartório do 10 Ofício da Altamira - Pará, às fls 194 do livro nO 081, em 30/03/1998, e que 
fica arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo preço cerlo e ajustadO de R$ 10.000,00 
(dez mil reais). Condicões: às da escritura. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfírio(Pa), 05 de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa. 
AV-4-M-384; Cer1ifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento na 008/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averoa-se o bloqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José POlfírio(Pa), 05 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José pomrio(Pa), 02 de Dezembro"de 2008 
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Livro N" 2 - B 

REPÚBLICA FEDERATIVA D6sRASIL 
,', '" CARTÓRiolSMAR siLvA ,,' 

Fo!ha192 

... ,CNPJ1(MF) OO.465.780ibó01-45 ' " 
ISMAR JosÉ DA SILVA E SOUSA' MARIA LUZIA, SOUZA DA SILVA 

Oficial Titular. Esc(evente Substituta 
CPF1MF n.o 033.624.342-15 CPF/MF n.o 463.063.152-68 

, Rua Tiradentes N.o 537-Centro 
Municípioele Senaelor José Poliírio c Estaelo elo Pará· _. CEP 68.360-000 

Certidãó . de 
REGISTRO DE IMÓVEIS' " 

MATRíCULA: 385 XX.X.X.X.X.X.X.X.X.XXJOUC X.X Data: 17 de Agosto de .1.993 x .XJUU(X.X.X.)(X. 

IDENTIFICAÇÃO NOMINAL'lmóvel Rural Gleba Ituna - Lote 25-A denominado Fazenda Colibrí, 
com uma área de 4:356,00,00 ha, situada neste .Município .XX.x.x:X.)(X.XX.X.X.XXX.X.)(X.)(X.XX. 

NOMç, DOfllllcípo E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E 
COMERCIO TRES BARRAS LTDA, )(.)(.x.)(.xx.x.x.)(.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x'.x.xx.xx.)(x.)(.)(.x.xx.x.xx,x 

Número do Registro Anterioí. NIHIL X.X.X .)( .)(.)( .)(:)( .)(.X.X .X.X.)(.)( x.)( .)(.X X .XX.)( X.)(X.)(.)( .)(.)(.)( .)(.)(.)( .)(. 

Matrícula de uma área ·de terras rural, localizada neste Município- de Senador José Porfírio, 
comarca do mesmo nome - Estado do, Pará, com a denominação, especial ,da Gleba - lIuna, 
Lote n° 25-A, imóvel Fazenda Colibri, com uma área de 4.356,00,00 ha (quatro mil trezentos 
e cinqüenta e seis hectares), e um Perímetro: 31.060,00 mts ·(trinta e· um mil e sessenta 
metros), com a seguinte descrição do perímetro: pat1indo-se do pOlllo M-60, de coordenadas 
geográficas: 51°34'56"36 Wgr e 03°51'32"72 Sul, orientado inicialmente por um azimute (rumo) 
v:enla,deiro de 90000'00" Leste; daí, segue-se através de uma linha reta e, seca, com uma 
distância de 6.500,00 mts, até chegar-se ao ponto M- Hi1, cravado na margem esquerda do 
Rio Bacajá, de coordenadas geográficas: 51°31'44" Wgr e 03°51'32" Sul, deste, quebrando-se 
com um azimute (rumo) verdadeiro de 359°10'00" ao Norte de. Greenwich, daí, segue-se 
descendo o citado Rio, através de sua margem, por uma linha tortuosa com diversos rumos 
e graus, com uma distância de 10.140,00 mts, até encoi1tr!IF-se. 'o -ponto M-163, também 
cravado do Rio Bacajá, de coordenadas geográficas: 51~1'45"55 Wgr e 03°46'35"91, deste, 
quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 256°01'00" Sw, daí. segue-se descendo-se 
odtado Rio, através de sua ·margem esquerda, por uma linha tortuosa com diversos rumos 
e graus, com uma distância de 7.420,00 mts, até chegar-se ao ponto M-163, cravado na 
margem esquerda do Rio Bacajá, de coordenadas geográficas 51°34'56"36 Wgr e 03°47'45"45 
Sul, deste, quebrandO-se com um azimute (rumo) verdad~iro de' 180"00'00" Sul; daí, segue
se por uma linha reta e seca, com uma distância de 4.800,00 mts, até ,encontrar-se o 
ponto M-162, de coordenadas geográficas 51 "34'56"3 6 Wgr e 03°50'07"27 Sul, daí, 
continuando na mesma linha rela e seca. com o mesmo azimute (rumo') verdadeiro de 
'i8ooo0'00" Sul, segue-se com uma distâncià média de 2.200,00 mts. 'Até chegar-se ao ponto 
M-160, (ponto inicial). Fechando-se assim o polígono desta área ... CONFRONTAÇÕES: Norte: 
7.420,00 mts, com o Rio Bacajá (divisa natural). Sul: 6.500,00 mts, com o lote n° e 27-A. 
Leste: 10.140,00 mts, com o Rio Bacajá (divisa natural). Oeste: 7.000,00 mts, com os loles 
nO:s24-A e 26-A. Devidamente cadastrado - CO pelo - INCRA, cujo certificado de cadastro
CD, fica' fazendo parte. Proptietário: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS 



CARTÓRIO DO; UHICO oficIO 
Senador José - Porfírio 

BARRAS L TOA, com sua sede na cidade, diLAltamira - Estado do Pará, sito à Travessa 
Lindolfo Aranha nO 256, portadora do CGC/I\lIf n° 63.856.45410001-89, Inscrição -Estadual n° 
15.159.077-0. Neste ato representado por seu sócio proprietálio SI'. LUIZ GONZAGA 
DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Allamira
Pará, á Rua -1° de' Janeiro - n° 1446, portador da cédula de identidade RG n° 7.854-
SSP;'PA e detentor do CIC:MF n° 024.5iO.852-15. Numero do Registro Anterior: NIHll. 
O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pai, 17 de agosto de 1.993. O 
Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.X.X.x.x.X.X.x.x.x.x.X.X.X.X.X.x.x.X.X.x.lLX .x. 
R-1-M-385; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 09 'de agosto de 
1.993, lavrada nas Notas do Cartório do 10 Ofício da Comarca de Altamira - Parà, lançada 
às fls 6 do livro nO 108, sob o n° 6.32.0-A, o imóvel constante da presente matricula 
foi adquirida por EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÉS BARRAS L TDA, 
acima já qualifica, por cornpra feita a PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, 
comerciante, residente e domiciliado na cidade de Belém - Pará, à Travessa Mariz e Barros s/na, 
ora de passagem, pOliador da Carteira de Identidade n° 913.433- SSP/PA e do CICIMF n.o 
Oi3.042.333-68, pelo preço certo e ajustado de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros reais). 
Condições: às da Escritur~. Certidão: certifico e dou fé q~le, o Imposto de Transmissão de 
Propriedade INTER-VIVOS, foi pago pelo documento de arrecadação Municipal de Senador 
.josé POlfírio - Pará, através de guia de recolhimento n" 0070, expedida pela referida 
Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais), assinado pelo Secretário de 
Finanças (a) assinatura ilegível. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 17 
de agosto de 1.993. O Oficia! do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.x.x.x.x.X.X .. 
AV-2-M-e.S5; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da matrícula supra foi 
adquirido inicialmente por JOSÉ MARTINS DE fREITAS, através de titulo de posse, junto a 
Intendência Municipal da Vila de Souzel, datado de 13.03.1.905, devidamente assinado pelo 
então I ntendenle José Porfírio de Miranda Junior, registrado às fls 82 do livro na IV, o 
qual por sua vez alienou a JOSIAS MACHADO PANTOJA, através de escritura pública 
de compra e venda, datada de 12.04.1.940, lavrada no Cal1ório Samuel Almeida, Igarapé 
Miri - Pará, lançada às fls 187-v" do livro nO V, que por seu turno alienou ao SI'. PAULO 
ROBERTO SOElRO, através de escritura pública de compra e venda, datada de 23.03.1.988, 
lavrada nas Noias do Cal1ório Samuel Almeida, lançada às fls 192-v" do livro n° 43, em 
Igarapé l)I!iri - Pará, ,que por sua vez alienou à alual !)[oprietária EMPRESA DE NAVEGAÇÃO 
E COMERCIO TRES BARRAS L TOA, através de escritura pÚblica de compra e venda, 
lavrada nas Notas do Cartório do -1° Ofício da comarca de AHamira - Pará, lançada às fis 
24/26-v", do livro n"108 sob o n° 6.330-A. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfírio(Pal,17 de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa -.x.x. 
R-2~M-385; Nos termos da escrrtura pública de compra e venda, datada de 31 de março de 
1998, lawada nas Notas do Car1ório do 10 Ofício da comarca de Allamira, Estado do 
Pará, lançada às fis 01/03 do livro n" 128 sob o n° 7.fJ25/A. O imóvel constante da 
presente matricula foi adquirido pelo Sr. CARLOS NOGUEIRA DUARTE, brasileiro, casado, 
advogado, residente e domiciliado na Rua Estevão Pinto n° 1066, apto 601, Bairro Cerra em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador da cédula de identidade na M-115.619 
SSP/MG e detentor do CIC/MF na 002.031.246-91; Neste ato representado pelo SI'. 
GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO FILHO, brasileiro, residente e domiciliado em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais à Rua Benvinda de Carvalho, n0 191, aptO 601, pOliador 
da Cédula de Identidade RG -M-1.1 02.136-SSP/MG e do CICiMF na 192.156.926-53, ex vi 
do instrumento público de procuração, lavrada nas Notas do Serviço Notalial do 10 Ofício da 
comarca de Belo Horizonte - MG, lançada às fls 40 do livro nO 764-P, em 30/03/1998 e 
que fica arquivada em Cartório para fins de direito. Por compra feita à EMPRESA DE 



CARTÓRIO DO UNICO OfíciO 
Senador José Porfírio 

NAVEGACÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, pessoa jurídica de direilo privado 
inlerno, com sua sede nesla cidade de Alta mira - Estado do Pará, sito ã Travessa Lindolfo 
Aranha n° 256, pot1adora do CGC/MF n° 63.856.454/0001-89, Inscrição Estadual n° 15.159.077-0; 
Neste alo representado por seu bastante procurador o Sr. ARLINDO LUIZ MOREIRA DE 
SOUZA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, ã Rua 1° de 
Janeiro nO 1446, portador da cédula de idenlidade RG nO 1474306-SSPiPA e detentor do 
CIC/MF n° 267.307.532-87, ex vi do Instrumento Público de procuração, lavrada nestas Notas 
às fl5194 do livro nO 081, em 30/03/1998, em AlIamira - PA, que fica arquivada em 
Cartório para fins de direito. Pelo preço cet10 e ajustado de R$10.000,00 (dez mil reais). 
Condições: às da escritura. O refetido é verdade e dou fé. Senador José Potfírio(Pa), 05 
de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.XJ(.X.X.X.X.X.X.X. 

AV-4-M-385; Certifico que cumprindo determinação da Excelenlíssima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nety, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento n° 008/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba-se o bloqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 05 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.XJ(.X.X.X.x.X.x.X_X. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 02 de Dezembro de 2008 

'

Cartório Ismar Silva 
d" Único Ofício 

Trzmsl<..:b,.:!o com ~.~~lo do segurança 
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Livro N° 2 - B Folha '!93 

REP.ÚJ:3LJCA F.EDERAnVA DO BRASIL 
CARTORIO ISMAR SILVA> 

CNPJJ(MF) 00A65.7801Ó001~4~, 

"-"'. 

ISMAR JOSÉ DA SilVA E SOUSA 
Oficial Titular 

CPF/MF N° 033.624.342-15 

MARIA lUZIA SOUZA DA SILVA 
Escrevente Substituta 

CPF1MF N° 463.063.152-68 

Rua Tiradentes, 537 - Centro - CEP 68)60-000 - Senador José poriírio-pará 

Certidão de 
REGISTRO DE, IMÓVEIS 

MATRíCULA: 386 .x·xx.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x. x.Data: 17 de Agosto de 1.993 .X-X-X.X.X.X-X
IDENTIFICAÇÃO NOMINAL Imóvel Rural Gleba liuna - lote 18-A,denominado Fazenda 
Colibri, com uma área de 4.356haOOaOOca situada, neste município ,X.X.X.X.X.X-X-X.X.X.X.X. 
NOME, DOMiCíLIO, E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO' EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS LTDA, X.x.x.x.x.x,x.x.x.x.xX.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X. 
Número do Registro Anterior. NIHIL .X.X.X.X.X.X.X.X-X-XcX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X:X.X.X.X.X.X.X.X.X 
Matrícula de uma á'rea de telTa rural localizada neste município de Senador José Porfirio, 
Comarca do mesmo nome, Estado do Pará,.com ,a denominação de Gleba Ituna - lote n° 
i8-A, imóvel: Fazenda Colibri, com uma área de 4.356.haOOaOOca (Ouatro Mil Trezentos e 
Cinqüenta e Seis Hectares) e perímetro de 28.300,00 mts (Vinte e Oito Mil e trezentos 
Metros) ,com ,a seguinte descrição (19 perímetro ... Paltindo-se _ do -ponto M-17 4, de 
coordenadas geográficas: 5'10:]8'47"55 WGr e 0;.0:]9'27"27 Sul, orientando inicia Im ente por 
um azimute (rumo) verdadeiro de 00°00'00" ao Norte de Greenlhich, daí, -segue-se ab'avés 
de urna linha reta e seca, com uma distancia de 6.600,09 mts,(Jté chegar-se ao ponto M
"179, de coordenadas geográficas: ,51°38'47."55 VYGr. e 03°35'52"47,Sul, daí, continuando 
na mesmalinhá,l:eta 'e seca, com o mesmo azimute (mmo) verdadeiro de 00°00'00" ao 
Norte de Greenlhich,. segue-se com a distância média de,400,00 mts; até encontrar-se o 
ponto M-180d~ coordenadas. {Ieográficas: 5'10:]8'47"55 WGr e,. 03°35'40"00 Sul, deste, 
quebranclo-se.com um azimute (rumo) verdadeiro de 90°00'00.7 Leste, daí, segue~se através 

. de uma lin 11 a reta e seca, com uma distância ele 6.200,00 mts, até chegar-se .ao ponto 
M-18·j, cravado na margem esqu erda do Rio, Bacajá; .. de . coorden adas geográficas: 
51°35'14"30' WGr e 03°35'40"00 Sul, deste, quebrandcr-se -.com lima azimü'te '(rumo) 
verdadeiro deJ43°30'00" se, daí, segue-se subindo o citado .Rio~ através de uma margem 
esquerda por· uma linha tortuosa com drversos rumos e graus, com uma distancia de 
7.600,00 mts até encontra-se o ponto M-17.5, também cravado na margem esquerda elo 
Rio Bacajá, de., coordenadas geográficas: 51°34'31 "00 WGr e03?39'27"27 Sul. deste, 

.quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 270°00'00" Oeste, daí, segue-se 
-através de uma linha reta e seca, com uma distância de -7.500;00 mts até chegar-se 
, ao ,ponto M-174, (ponto inicial). Fechando-se assim o POIí~jOfiO elesta área. 
,CONFRONTAÇÕES: Norte: 6.200,00 mts, com iote n° 23-A. Sul: 7.500,00 com o lote n° 14-
A. Leste: 7.600,00 mts, com () Rio B<lcajá (divisa natural). Oeste: 7.000,00 mts, com os 
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lotes n°.s '19-A e 23-A. cleviejamente. cadastrada no iNCRA. cujo cadastro-CO, fica 
fazendo parte integrante deste. PROPRIETÁRIA: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E 
COMÉRCIO TRES BARRAS L TOA, com sede em Altamira - Pará, sito à Travessa 
Undolfo .A.ranha, portadora do CXjCJMF n° 63.856.454/0001-89 Inscrição Estadual n° 
15.159.077-0; neste ato represenlacio pelo seu sócio proprietário o Sr. Luiz Gonzaga de 
Souza, brasileiro, solteiro, comerciante. residente e domiciliado ern Altamira - Pará, sito à 
Rua 1° de .Janeiro, pOltador da cédula de identidade RG. n° 7.854. SSP1PA e detentor do 
CIC/MF n° 024.510.852-'15. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pai, 17 
de Agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x. 
R-1-M-3:36; nos termos da Escritura Pública de compra e venda datada de 06 de 
Agosto de '1.993, lavra ela nas Notas elo Cartório do '1° Oficio da Comarca de Altamira - Pará, 
lançada às fis. '189/191 do livro 107 sob o n° 6.331193. o imóvel constante da presente 
matrícula foi acíquirido por EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCiO TRÊS 
BARRAS L TOA, acima já qualificado. por compra feita ao Sr. PAUlO ROBERTO 
SOEIRO, ~)rasi!eiro, solteiro, cornerciante, residente e domiciliado em Belém - Pará, sito à 
Travessa Mariz e Barros sIn° portador cla Carteira de Identidade n.o 918.433- SSP/SP 
e do CIClMF n° 0'18.042.333-68. Pelo preço certo e ajustado de R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil cruzeiros reais), Conclições: às (ia Escritura. Certidão: Certifico e dOll fé, que o imposto 
de Transmissão de Propriedade Inter - Vwos foi pago pelo documento ele arrecadação 
MuniCipal de Senador José Porfirio, através de guia recolhida n° 0071 expedida pela 
referida Prefeitura, no valor de CR$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais). assinado pelo 
Secretário de Finanças(a) assinatura ilegível. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfírio-Parã. '17 de Agosto de '1993. O Oficial do Registro (a) Ismar José ela Silva e 
Sousa .X.X.X.X x .X.X .X.x X.X.X.x.X.X.X .X.X .X.X .x.X .x.X.X .X.X .X.X .X.X .X.X.x .X.X .X.X .x.x,X,x .X.X.X .X.X .X.X 
AV-2-M-3:36; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da matricula supra 
foi adquirida por FRANCISCO THOME LOPES, através de Titulo de posse junto a 
In!enclência Municipal da 'IHa de Souzel, elatada de 20.06. '1.906, devidamente assinado pelo 
então intendente José Porfíno ele Miranda Junior, e registrado às fls 95 do Livro rv, o 
qual por sua vez alienou ao SI'. MARIANO PERES DE ALMEIDA, através ele Escritura 
Pública de compra e venda, ,jatada ele 19.10.1.940, lavrada no CartórioSamuel Almeida 
em laarapé Miri-pará. lancaeja às fis 70-vo do Livro V. Que por seu turno alienou ao Sr. 
PAULO ROBERTO' SOEIRO, através de Escritura Pública de compra e venda, datada 
cle 23.0::::.1.9:::::::, lavrada nas Notas do Cartório Samuel Almeida, em' Igarapé Miri-Parã, 
Lancada às fls 193-vo do Livro 43. que por sua vez aiienou ao atuai proprietário 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E' COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, através de 
escritura pública de compra e venda, datada de 06.0:3.1.993, lançada às fls '1891191 do Livro 
107. O referido é verdade e <:tou fé Senador José Porfírio (Pa), 'Uele Agosto de 1.993. O 
Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.x.x.X .. x.x.X.X.X 
R-:?~M-3:36; Nos termos ela Escritura Pública de compra e venda, datada de 31 de março de 
199:3, lavra ela nas Notas elo Cartório do 1° Oficio da Comarca ele Aitarnira-Estac!o do Pará. 
lançada às fls '11-v°/'14 do Livro n° '12:3 sob o n° 7.:329-A/98. O imóvel constante da presente 
matricula foi adquirido pela MARIALVA CONSTRUTORA L IDA; empresa com sede na 
cidade eie Minas Gerais, à Rua Ce!. Ranelolfo Simões n" 2B1, p0l1adora do CGClfviF n" 
'19.727.7591000'1-07; neste ato representado por seu bastante procürador o Sr. Geraldo 
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Figueiredo iI!1onteiro Filho,' brasileiro, empresário, residente e domiciliado em Belo 
Horizonte, Estado de iI!1inas Gerais, à Rua Bem vinda de Carvalho n° 191 AptO 601, 
portador da cédula de identidade RG n° '1.102.136. SSP/iI!1G detentor do CIC/iI!1F n° 

,192.756.926.53" ex vi,de Instrumento público de mandato.,d~'procuração, lavrada no 
Cartório Dr. Milton Avelar 3° Ofício de Notas da cidade de Sete Laaoas-MG, lançada às 

. fls 26 do Livro noo1~:3; em 311031'1998 e que fitaarqÕivada em-Cartório par:a' fins de 
- direito, por, conipra feita'a EMPRESA' DE NAVÊ'GAÇÃO E 'COMÉRCIO TRÊS 

BARRAS LlDA, pessoa jurídica de Direito Privado Interrio, com sede nesta cidade de 
A!tamira - Pará, à Travessa, Lindolfo.Aranha n° 356, por1ador do CGC/MF n° 
63.856.454/0001-89, e Inscricão Estadu3"ltl° 15.159077-'0; neste ato representado por seu 
bastante procui'ador Sr.' Árlindo 'Luiz Moreira de Souza', brasileiro, casado, empresário, 
residente e domiciliado nesta cidade de AIt<Jmira à RU<J '1 0 de janeiro n° 1446, p0l1ador da 
cédula de identidade RG nO·I.474306 - SSP/PA detentor do CIC/iI!1F n° 26V31)ir.'582-87, ex 
vi de instrumento público de mandato públicp de procuração lavrada nas't-!ótas do Cartório 
do 1° Ofício . de A1tamira - PA, lançada às fls '194 do Livro 081 em 30:03.1998 qu~ fica 
arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado de. R$ 10,000,00 (dez 
mil reaiS), Condições: às da Escritura. O referido é verdade e dou fé. Senador José portirio 
(pa), '13 de Abril de '1998. O Oficial do Reçlistro (a) ismar José da Silva e,qousa .X.x.x.X. 
AV-4-M-386; Procede-se a esta averbação nos temlos da solicitação do M,M. Juiz de 
Direito da 3° Vara ele Cível (ia Comarca ele Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, Dr. José 
liceu Goncalves ROdriQues, através de Oficio sín datado cle 29 de dezembro de 2000, que 
fica arquiv'ado em Cartório para fins de direito, para constar a anotação de indisponibilidade 
'cIo imóvel acima matriculado em nome da empresa MAR1AlVA CONSTRUTORA l TOA -
CGC/MF n° 19.727.759/0001-07, cujo Ofício referência- Falência - Processo n° 
67298016920-6, até nova ordem desse juízo. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Poriírio (pa), 09 de Fevereiro de 200'1. O Oficial do 'Registro (a) !smar José da Silva e 
Sousa .X.X.X.X.X.X.X .. X.X.X.X.X.X.x.x.X.x.x.X,X.X.X.X.X.x.x.x.x.X.X.X.X.X,X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x .. 
AV-5-M-386; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Desembargadora 
Osmarina Onaclir Samapio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior através 
de Provimento n° 00812006 - de '17 de Maio de 2006, para constar o bloqueio da presente 
matrícula. O referi elo é verdade e dou fé Senador José Pomrio (Pa), 05 de Junho de 
2006. O Oficial elo Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x. 
AV-6-M-386; Procedo a averbação da Ação de Execllç~o por Titulo Extrajudicial (Proc. 
2007.38.12.002455-7), oriunda da Justiça Federal Vara Unica de Sete Lagoas - Estado 
de Minas Gerais, movida pela União Federa!, contra Marialva Construtora l TOA, 
CGC/MF n° 17.727.759/0001-07, tuelo conforme certidão comprobatória do ajuizamento 
da referida ação na respectiva Vara com a indicação das partes e valor da causa, à 
vista de OF. 27811GAPP/RRDF/SERJUDJPUMG, assinado pela Ora. Grasiela Melo 
Barbosa de Oliveira - Advogada da União - OAB/MG - 85.289 - Coordenadora elo <.::irupo 
de Administração Pública e Patrimônio. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Portírio (Pa), ~,O de Setembro de 2008. O Oficial elo Registro (a) Ismar José da Silva 
e Sousa .X.X.X.X.X .X.X .x.x.x. x.x,x. x .X.X.x.X .X.X.X .x. xxx .x.x. X.x. x. x.x xx xxx .x.x.x xx .x.x.X.X .x. 
AV-7-M-386; Procedo a esta averbac::io nos termos elo Oficio sIn° oriundo da 
Secretaria da 3~ Vara Cível da Comarca de Sete Lagoas - MG, extraído dos autos de 
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Processo n° 67203'1'!4323-9 em que é parte MARIAlVA CONSTRUTORA. L TOA, 
CNPJ N° H.727.75910001-07, assinado pelo MM. juiz de Direito José liceu Goncàlves 
Rbdrigues, para constar a indisponibilidade do imóvel da presente 'matricula, até' nova 
ordem do Juizofalimentar. O referido é verclade e dou fé. Senaclor José Porfírio (Pa), 20 

• de Outubro de 2008. O Oficial cio Registro (a) Ismar José da Siiva e Sousa .X.X .. X.X.X 

o referido é verdade e dou fé. 
Senador José POliírio(Pa). 02 ele Dezembro de 2008 

Ca:tério ISi111r SÍiva 
ci" Único Ofício 

TransladJ.do com sala de segurança 
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REPÚBLICA FE'DERA T1VA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVÁ; 

Folha nO 194 

,.-.. 

.';-:, Cr-.(PJ/(MF) 00,46:,.780/0bb'1-4:, ' 
ISMÃR JosÉ DA SILVA.ESOUSA. . • • .. :.'MARIA LUZIA SOUZA DA SILV,", 

',,, .,' . Oficial Titular Escrevente Substituta , '. 
CPF/MF n.o 033.624.342-15 CPF/MF.. n.o 463063152-68 , " 

Rua Tiradentes N.o 537~ Centro., ... " 
Município de Senador José PorfÍlio -Estado do'Pará': c,CEP· 6B.360-000 

, . 

. Certidão' de" ' 
, REGISTRODE·IMÓVEIS,'. 

MATRICULA: }87 .XX.xxx.X.lex.x.x.X.X.X.X.X. xx' Dãla: '1.7 (t.~. Agosl~,de,1.993 XXXX.X.x.xx.X.X. 

IDENTIFICAÇAONOMINAL: Imóvel Rural Gleba lIuna - Lot~2~-.f\ d\lnominado Fazenda COlibrí, 
com uma área de 4.356haOOaOOca, situada neste, Município .X.x.x.X.XX.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.XX.:Co(.l( 
NOME, DOMicíLIO· E NACIONAliDADE DO PROpRIETÁRIO: E~1PRESA' DE, NAVÉGAÇÃOE 
COMÉRCIO TRÊS BARRAS L mA, xxx.x.x.xx.x.x.xx.x.x,x.xx.x.x.x,x.~:xx,.Júxxx .x.x.x.X :ú'.xx'x 

Número do Rellistro Anterior. NIHIL .x.xx .X.X'x.X.X.X.xX'x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X'x.X.X.X'x.X'x.X.x'x'x.x .. 
Matrícula de um a área de telTas .rural, localizada 'nesie- Munic'ípio de Senador José Porfírio, 
Comarca do mesmo nonie - Estado do Par;;;: com a. deno'I~;imiç~o especial da Gleba - /luna: 
Lote nO 23-A, imóvel Fazenda .Colibri. com uma área de 4.356i1aOOaOOca (quatro mil trezentos 
e cinqüenta e seis hectares),. e um Perímetro: 31.410,1)0 niiS' (trinta e 'um m(1 equatrocentos e 
dez metros), com .. a seguinte descrição do perímetro: partindo-se. do ponto M-1.78, de 
coordenadas geográficas: 51°40'50"00 Wgr e 03OJ5'52"47 Sul, orientado inicialmente por um 
azimute (rumo)' verdadeiro de 90000'00" Leste, dai, segue-se' por llma linha reta e seca, com 
uma distância de 4.250,00 mts, até encontrar-se o ponto M:119, de coordenadas geográficas: 
51°38'47"55 Wgr e 03°35'52"47- Sul, deste, quebrando-se com um ,azimlJte' (rumo) verdadeiro de 
00°00'00" ao NOl1e de .Greenwich;daL segue-se através de uma linha 'reta e seca com uma 
distância· de 400,00.·mts; até .. chegar-se ao ponto M-ÚIO, de. coo.rdenadas geo.gráficas: . . 
51"38'47"55 Wgr e 03OJ5'40"00 Sul, deste, quebrandocse c.om .. um azimute (rumo) verdadeiro 
de 90000'00" Lesie, daí, segue-se Po.r uma . linha . reta ·e· seca, com ,uma distância de 6.200,00 
mts, até encontrar-se O· ponto M-181, cravado na margern es~Ú.ierda do Rio Bacajá, de 
coordenadas geográficas 51°35'14"30 Wgr e 03°35'40" Sul, deste, quebrando-se com um 
azimute· (rumo) verdadeiro de 323°10'00" Nw, daí, segue-se. descendo o citado Rio, através 
de sua .ll1argem esquerda, por uma linha to.lluosa co.m diversos 'rumos e graus, com uma 
distância de 7.260,00 mts, até chegar-se ao ponlo M-18fA;também cravado. na margem 
.esquerda do. Rio Bacajá, de coordenadas geo.gráficas 51'';'2,7'18''92 Wgr e 03°32'49"72 Sul, 
deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro 'de, direta, por uma linha tortuosa 
co.m diversos· rumos e graus, com uma distância de 8.650',00·mts .. Até enconirar o .. ponto M-
182, .. também cravado na niargem esquerda do Rio Bacajá,,,,de .. coordenadas g,~o.gráficas 
51°40'50"00 Wgr e 03°33'40"91 Sul, deste, quebrandO-se co.m um azimute (rumo) verdadeiro 
de 180000'00" Sul, daí, segue-se através de uma linfla reta e seca,' com uma distancia de 
4~650;00 mts, até chegar-se ao ponto M-178, (I)onto inicial). Fechando.-se assim o polígono 
desta área. CONFRONTAÇÕES: NOlle: 8.650,00 ml;;, com o Rio. Bacajá (divisa natural), Sul: 
'10.350,00 mts, com os lotes n°,5 18-A e 19-.A .. Leste: 7.260,00 mts, com o Rio 8acajá 
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(divisa natural). Oeste: 4.650,00 mls, com o. lote nO 22-A.. Devidamente cadastrado pelo
!NCRA, cuio celiificado de cadastro - CD, fica fazendo palie. Proprietário: EMPRESA DE 
NAVEGACÀO E COMÊRCIO TRÊS. BARRAS LTOA, com sua sede na cidade de Altamira
Estado do Pará, silo à Travessa Lindolfo Aranha n° 256, p0l1adora do CGCíMF n° 
63.856.454/000·1-89, Inscrição Estadual n° ·15.159.077-0. Neste alo relJresentaclo por seu 
sócio proprietário Sr. LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente 
e domiciliado na cidade de Altamira - Pará, à Rua 1" de Janeiro n" 14413, portador da 
cédula de identidade RG nO 7.854-SSP/PA. e detentor do CIC/MF nO 024.510.852-15. Numero 
do Registro Anterior: NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador José POIfírio (Pa), 17 
de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .xJuex.x.x.X.X.X 
R-1-M-387; Nos lermos da Escrilura Pública de compra e venda, datada de 09108/1.993, 
lavrada nas Notas do Cailório dolO Ofício da Comarca de Altamira - Estado do Pará, 
lancada às fts 197/199 do iivro n° 107 . sob o n° 6.335/93. O imóvel constante da 
presente matricula foi adquirida por EMPRESA OE NAVEGA CÃO E COMÊRCIO TRÊS 
BARRAS I TOA. através de escritura pública de comlJra e venda, acima já qualifica, por 
compra feita a PAULO ROBERTO SOEIRO, brasiieiro, solteiro, comerciante, residente e 
domiciiiado na cidade de Belém - Pará, à Travessa Mariz e Barros s/n", ora de passagem, 
portador da Carteira de Identidade n.o 9·18.43:'- SSP/PA e do CICiMF n.o 013.042.333-68, 
pelo preço certo e ajustado de R$ 50.000.00 (cinqüenta mil cruzeiros reais,. Condições: às da 
Escrilura.' Celiidão: certifico e dou fé que: o' Imposto de Transmissão de 'Propriedade 
INTER-VIVOS. foi pago pelo documento de arrecadação Municipal de Senador José Pomrio
Pará, através de guia de recolhimento na 0072, expedida pela referida Prefeitura, no valor 
de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais), devidamente assinado pelo Secretário de Finanças 
(a) assinatura ilegível. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 17 de 
agostQ deí.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
AV-2-M-387; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da matricula supra foi 
adquirido inicialmente por Gil DOS SANTOS E SILVA, . através de titulo de posse, junto a 
Intendência Municipal da Vila de Souzel, datado de 13.12.1.904, devidamente assinado pelo 
então Intendente José POlfírio de Miranda Junior, registrado às fls 70 do livro nO IV, que 
por sua vez alienou a JOSÉ VALENTE TORRES, através de esclitura pública de compra 
e venda, lavrada nas Notas do Cartório Samuel Almeida, lançada às fls182-v" do livro V, 
que por seu lurno alienou ao Sr. PAULO ROBERTO SOEIRO, através de escritura pública 
de compra e venda, lavrada nas Nolas do Cartório Samuel Almeida, Igarapé Miri - Pará, 
lançada às fls 133-v" d<!, livro n° 4!, que p.or sua vez alienou à atualproplietária 
EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS L TOA, através de escritura 
pública de compra e venda, datada de 09.08.1.993, lavrada nas No!as do Cartório do 1° 
Ofício da comarca de Altamira - Pará, lançada às fts ·197(199, do livro nO 107 . O referido é 
verdade e dou fé. Senador José POlfírio(Pa), 17 de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) 
Ismar José da Silva e SOlisa .X.X .X.x.x.X.x.x.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.x.X.X.x.x.X.X.x. 
R-3-M-387; Nos lemlOs da escritura pública de compra e venda, dalada de 31 de março de 
1998, lavrada nas Notas do Cartório dolO Ofício da comarca de Altamira, Estado do 
Pará, lançada às fts 03-v"/06-v" do livro nO 128 sob o nO 7.825/A. O imóvel constanle da 
presente matricula foi adqliirido pelo SI'. CARLOS NOGUEIRA DUARTE, brasileiro, casado, 
advogado, residente e domiciliado na Rua Estevão Pinto n° 1066, aptO 601, Bain'o Cerra em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, pOltador da cédula de identidade n° M-115.679 
SSP/MG e delentor do CICiMF n" 002.081.246-91; Neste ato repres'enlado pelo Sr. 
GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO FILHO, brasileiro, residente e domiCiliado em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais à Rua Benvinda de Calvalho, n° 191, apt" 601, portador 
da Cédula de Identidade RG -M-1.102. DG-SSP/MG e do CIC/MF n° 192.756.926-53, ex vi 
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do instrumento púbtico de mandato de procuração, lavrada nas Notas do Serviço Notarial do 
1° Ofício da comarca de Belo Horizonte - MG, lançada às fls 40 do livro n° 764-P, em 
30/03/1998 e que fica arguivada em. Cartório Rara fins de direito. Por compra feita à 
EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCtO TRES BARRAS L TOA, pessoa jurídica de 
direito privado interno, com sua sede nesta cidade de Altamira - Estado do Pará, sito à 
Travessa Lindolfo Aranha n° 256, portadora do CGC/MF nO 63.856.454/0001-89, Inscrição 
Estadual nO 15.159.077-0; Neste ato representado por seu bastante procurador o Sr. 
ARLINDO LUIZ MOREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado 
nesta cidade, à Rua 1° de Janeiro nO 1446, poriador da cédula de identidade RG nO 1474306-
SSP/PA e detentor do CIC/MF nO 267.307.582-87, ex vi do Instrumento Público de mandato 
de procuração, lavrado nas Notas do Cartório do 1° Oficio de Altamira - Pará, lançado às fls 
194 do livro n° 081, em 30/03/1998, e que fica arquivada em Cartório para fins de direito. 
Pelo preço certo e ajustado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condições: às da escritura. O 
referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 05 de Junho de 2006. O Oficial 
do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.l(.l(.X.l(.X.X.X.X.l(.l(.X.l(.l(.l(.X.l(.X.l(.X.X.l(.X.X.X.l(.l(.X .. 
AV-4-M-387; Ceriifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento n° 008/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba-se o bloqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 05 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.l(.x.l(.x.x.x.x.x.x.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 02 de Dezembro de 2008 

,. ~ r 'J·l·i,va 
C~ tono l~ma .. 

do Único Ofício 
Trans!"d2.:.:.lo com. ~.~lo do se~urança 
NQçd)L(Ji.t:IL.(C,I ... ·········· 
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ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSAM.ARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 
Oficial T!tular Escrevente Substituta 

CPFIMF n.o 033.624.342-15 CPFIMF n.o 463.063152-68 

Rua Tiradentes N.o 537- Centro 
Município de Senador José POliírio -Estaelo elo Pará· - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRiCULA: 333 .x.x.X.X.X.X.x.x.x.x.X.X.X.X.X. X.X Data:. 17 de 'Agosto de 1.993 .x .x.X.X.x.x.x.x.x.x. 
IDENTIFICAÇÃO NOMJNAL: Imóvel Rural Gleba Ituna - Lote 22-A denominado Fazenda Colibrí, 
com lima área de 4.::.56haOOaOOca, situada neste Município .x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.x.x.x.x.x.x 
NOMi;, DOMlcípo E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO', EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E 
COMERCIO TRES BARRAS lIDA, x.x.X.x.X.loex.x.x.x.X.x.x.X.xx.x.X.X.X.X.X.X.X.x.JULX.X.X.X .x.X.X.X.X 
Número do Registro Anterior. NIHIL .X.X.X.X .X.X.x .x.x .X.X.X.X.X.X.x .x.x .x.x.X.X.x .X.X.X.X.X.X.x .x,x.x.x.x. 
Matrícula de um a área de terras rural, localizada neste Município de Senador José Porfírio, 
Comarca do mesmo nome - Estado do Pará, com a denominação especial da Gleba - Ituna.. 
Lote n° 22-A, imóvel Fazenda Colibrí, com uma área de4,356haOOaOOca (quatro mil trezentos 
e cinqüenta e seis hectares), e um Perímetro: 30.000,00.mts (trinla mil metros), com a 
seguinte descrição do perímetro: pal1indo-se do ponto M-176, de coordenadas geográficas: 
51°46'14"55 Wgr e 03°35'52"4 Sul, orientado inicialmente por um azimute (Ililno) verdadeiro 
de 00°00'00" ao NOl1e de Greenwich, daí, segue-se por uma linha reta e seca, com uma 
distância de 2.450,00 mts, até encontrar-se o ponto M-175-A, de coordenadas geográficas: 
51°46'14"55 Wgr e 03°34'26"75 Sul, deste, quebrando-se cOlll'um azimute (rumo) verdadeiro de 
23"50'00" Wgr, daí. segue-se através de uma linha reta e seca com uma distância de 
5.700,00 mts, até chegar-se ao ponto M-135, de coordenadas geográficas: 51°44'27"32 Wgr 
e 03"31'39"73 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rurno) verdadeiro. de 143°20'00" Se, 
daí, segue-se por. uma linha reta e seca, com uma distância ,de -2-.300,00 mts, até encontrar
se o ponto M-134, de coordenadas geográficas 51°43'40" Wgr e 03°33'02"73 Sul, deste, 
quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 113°30'00" Se, daí, segue-se através do 
ponto M-133, de coordenadas geográficas 51°42'07"35 Wgr e 03°33'50"00 Sul, deste, 
quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de', 76"15'00" Ne, daí, segue-se por uma 
linha reta e seca, com uma distância de 2.350,00 mts, até encontrar-se o ponto M-132, 
cravado na margem esquerda do Rio Bacajá, de coordenadas geográficas de 51"40'50"00 
Wgr e 03"33'40"91 Sul, deste, quebrando-se com um azimute. (rumo) verdadeiro de 130"00'00" 
Sul, daí, segue-se através de uma linha rela e seca, com uma distância de 4.650,00111Is, 
até chegar-se ao ponto m-173, de coordenadas geográficas 51°40'50"00 Wgr e 03"35'52"47 
Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de ·270000'00" Oeste, daí, 
segue-se por uma linha reta e seca, com uma distancia de 2.350,00 mts,alé encontrar-se o 
ponto M-177.. de coordenadas geográficas de 51°42'54" Wgr e 03°35'52"47 Sul, daí, 
continuando na mesma linha reta e seca com o mesmo azimute (rumo) verdadeiro de 
270000'00" Oeste, segue-se com uma distância de 6.600,00 mts, até chegar-se ao ponto M-
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173. (ponto iniciaiL Fechando-se assim o polígono desta área. CONFRONTAÇÕi:i;;: Norte: 
3.250.00 m!s. com quem de direito. Sul: 3.950,00 m!s, com os lo!es n°.s19-A e 20-A. 
Leste: 4.650,00 mis. com o lo!e n° D-A. Oesle: 3.150,00 mls. com o lo!e n° 21-A, e com 
quern de direiio. Devidamente cadastrado pelo - INCRA. cujo certificado de "cadastro - CI!, fiGa 
fazendo palte integrante desle. Proprietário: EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO 
TRÊS BARRAS LiDA, pessoa jurídica com direiio privado inferno, com sua sede nesta 
cidade. à Travessa Lindolfo Aranha nO 256. portadora do CGC/MF nO 63.356.454/0001-39. 
Inscric~o Estadual nO 15.159.077-0. Neste' ato representado por seu sacIo proprietário 
Sr. LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na 
cidade de A.itamira - Pará, à Rua 1° de Janeiro nO 144f3, portador da cédula de identidade 
RG n° 7.354-SSPiPA e detentor do CICiMF n° 024.510.352-15. Numero do Registro Anterior: 
NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador josé Porfírio (Pa), 17 de agosto de 1.993. 
O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa y'.X.X.X.X.Xy'J(J(.Xy'J(.x.xy..xy..X.X.X.X.lCX 
R-l-M-333; Nos teiTnos da Escritura Pública de compra e venda, datada de 09 de agosto de 
1.993, lavrada nas Notas do Cat1ório do 1° Oficio da Comarca de Allamira - Pará, lançada 
às fls 194/197 do iivro n" 107, sob o n" 6.334/93. O imóvel constante da presente 
matricula foi adquirida por EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS 
L TOA, acima já qualifica, por compra feita a PAULO ROBFRTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, 
comerciante, residente e dorniclliado na cidade de Belém - Pará, à Travessa Mariz e Barros 
sín°, ora de passagem, portador da Car1eira de Identidade 11.° 913.433- SSPíPA e do CIC/MF 
n.o 013.042.333-133. peio preco celto e aiustado de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros reais). 
Condições: às da Escritura. Cet1idào: certifico e dou fé que, o Imposto de Transmissão de 
Propriedade INTER-VIVOS, foi pago pelo documento de arrecadação Municipal de Senador 
José POlfirio - Pará, através de guia de recolhimento n° 0073, expedida pela referida 
Prefeitura, no valor de Cr$ '1.000,00 (hum mil cruzeiros reais), devidamente assinado pelo 
Secretário de Finanças (a) assinatura ilegível. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfírio - Pará. 17 de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) 15mar José da Silva e 
Soou X.xxxxxxxxxxxxxxxxXy'Xy'y'J(X.XJ(xx.xxxx.Xy'y'X.xxxx.xxy'X.Xy'y'X.XXy.x.x. 
AV-2~r\o1-388; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da matrícula supra foi 
adquirido por MARIA NUNES DE FREITAS, através de liiulo de posse, junto a Intendência 
Municipal da Vila d~ Souzel; datado de 21.12.1.904} devidamente assinado pelO então 
Intendente José POlfii"io de Mi.randa Junior, registrado ás fls 73 do livro n° IV, o qual por 
sua vez alienou 1'1 GHEGORIO SAMPAIO, alravés de escritura pública de compra e 
venda, datada de 05.05.1.940, lavrada nas Notas do Cartório Samuel Almeida, lançada às 
fls 134-v" do livro V, que por seu turno alienou ao Sr. PAULO ROBERTO SOEIRO; através 
de escritura pública de compra e venda, datada de 23.08.1.938, lavrada nas Notas do 
Cartório Samuel Almeida, Igaíapé Miri - Pará, lançada às fls130-yO do livro nO 43, que por 
sua vez alienou à alIJa! proprietária EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS 
BARRAS L TOA, através de escritura pública d" compra e venda, datada de 09.03:1.993, 
lavrada nas Notas do C~t1ório do -1° Ofício da cornarca de Altamira - pará, lançada às fls 
194-v"/197, do livro n" 107. sob o n° 6.334/92.. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Pútfírio(Pa); 17 de agosto· de 1.993. O Oficial do Registro (8) Ismar José da Silva e Sousa. 
R-3-M-333: Nos termos da escritura pública de compra e venda, datada de 31 de março de 
1998, lavrada nas Notas do Cartório do '1° Ofício da comarca de Altamira, Estado do Pará, 
lançada às fis 09111 do livro n° 123 sob o nO 1.323/A. O imóvel consiante da presente 
matricula foi adquirido pelo SI'. ENiSERVIS - EMPRESA DE SERViÇOS GERAIS L TOA, 
sediada na Rua Aquidalean nO 107, 8elo Horizonte - MG, devidam ente portadora do CGC/MF 
;;ob o nO 14.515.DO/OOOl-96; Neste ato representado por seu bastante procurador o Sr. 
GERALDO FIGUE!REDO MONTEIRO F!LHO, brasileiro, empresário, residente e domiciliado 
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"'''' Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais à Rua Benvinda de Carvalho, n° 191, apto 
601, portador da Cédula de Identidade RG -M-1.102.136-SSP/MG e do CiCiMF n° 
192.756.926-53, ex vi do instrumento público de mandato de procuração, lavrada no Canário 
Amaral 5° Ofício de Nolas da cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais, lançada às fls i12 
do livro n° 00633-P, em 3'1/03/'1998 e que fica arq~ivada em. Cartório para fins de 
direito. Por compra feita à EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS 
L IDA, pessoa jurídica de direito privado interno, com sua sede nesta cidade de Allamira
Estado do Pará, sito à Travessa Lindolfo Aranha nO 2513, portadora do CGC!MF n" 
63.856.454/0001-89, Inscrição Estadual nO 15.159.077-0; Neste ato representado por seu 
bastante procurador o SI'. ARLINDO LUIZ MOREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua 1" de Janeiro nO 1446, portador da 
cédula de identidade RG n° 1474306-SSP/PA e delenlor do CIC/MF n° 267.307.532-37. ex vi 
do Instrumento Público de procuração, lavrado nas Notas do Cariório dolO Oficio de 
Altamira - Pará, lançado às fls 194 do livro n° 031, em 30/03/1993, e que fica arquivada em 
Car1ório para fins de direito. Pelo preço ceri0 e ajustado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Condições: às da escriiura. O referido é verdade e dou ré. Senador José Porfírio(Pa), 13 
de abril de 2006. O Oficial do Regislro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.X.X.X.X.XjCX.X.X 
AV-4-M-338: Cei1ifico que cumprindo delerminacão da Excelentíssima Sra. Desembargadora 
Osmarina unadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, airavés de 
Provimenlo nO 003i2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba - se o 
bloqueio da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Pomrio(Pa), 
05 de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Isma!' José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x,x. 

o referido é verdade e dou fé. 
Senador José POrfírio(Pa), 02 de Dezembro de 2003 
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Rua Tiradentes, 537 ~ Centro c CEP 68.360-000 - Senador .José Portírio-Pará 
Certidão de 

REGtSTR6DE iMÓVEIS 
· MATRíCUlÂ~ 389 .x.x.x:x.x.X.x.x.x.X.X.X.X.X.X. X.X Data: 17 ele Agosto de 1.993 .X.X.X.x.x.x.x.X 
'íDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Infóvel Rui'al Gleba Ituna - Lote 2O-A denominado Fazenda Colibri, 

~~M~~lM[r~ic1rI2i3~~g~j~~D·~:~~d~~e~d;~l~i~ÀoR(Ó~·~~~sX;'~~~~~~~AÇÃ~YE 
COMERCIO TRES BARRAS L TOA, x:x.x.x.x.x.x.x.xxxxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xxx.xxx. 

"Núm1fo do Registt? J~nterior;, NI HI L .X .x.x.x.x:x.x.x.x.x.~.x .x.x.x,x;x.x.xx.x.x.x .x.x.x.x.x.~.x.x.x.x.x 
Matnculade uma are.a .de terra rural localizada neste.municlpio ele Semdor Jose Pornrio, 

· Comarca do mé.smo npnle"Estad6 do Pará, com a denominação de Gleba Ituna - Lote n° 20-
A:::iil1óvel: Faienda' 'Colibri. com uma área de 4.356haooaOOca (Quatro Mil Trezentos e 

'Cinqiienta'e Seis Hectares)" e perímetro de 26.400,00 mts (Vinte e Seis Mil e Quatrocentos 
Metros) com a seguinte descrição do perímetro: Partinclo-se do ponto M-172, de coordenadas 

· geográficas: 5P16'14~55 WGr. e 03°39'27"27 Sul, orientado inicialmente por um azimute (rumo) 
verdad~.ir9,.de 00000'00" ao Norte de Greenl.'Jich, daí, segue-se atràvés' de uma linha reta e 
seca, com uma diStância de6,600,00 mts, até encontrar-se ao ponto M-i76, de coordenadas 
geogíáficas: 51"46'14"55 yvGr e 03"35'52'47 Sul, deste, quebrando-se com um aziil1ute 
(rumo) verdadeiro ele 90"00'00" Leste, daí, se~lue-se através de uma linha reta e seca, com 
uma distância ele 6.600,00 rnts, até encontrar-se ao ponto M~.177,(1El coOrdenadas s;reos;p'áficas: 
5t'42'54."54 WGr e 03':.35'52"54 SUi, deste, quebrando-se com um aziil1ute (rumo) verdadeiro de 
.180"00'00" SuCdaí,se'Que:-s~'p'or uma linha reta e seca, com uma distância de 6.600,00 mts, até 
encon-tra-Se ,ao ponto M~ 173, de coordenadas geográficas: 51"42'54"54 WGr e 03"39'27"27 
Sul,' deste, qüebnind6se.com um azimute (rumo) verdadeirQde 270°00'00" Oeste, daí, segue
se através de uma Jinha'reta,e ~eca, com uma distância de 6.600,00 mts, até chegar:,se ao ponto 
M-172, (Ponto Inicial) .. Fe.chand«-seassim o polígono desta area. COI\IFRONTAÇOES: Norte: 
6.600,00 mts, com lote n° '22-A. Sul: 6.600,00 com o lófe n° 16-A. Leste: 6.600.00 mts, com o 
Lote 19-A.Oeste: '6.600,00 mts, Conl o lote rio 2i-A. devidamente cadasb'a$ rio INCRA, cujo 
certifICado decadastrd-CO, fica fazendo parte integrante deste. PROPRíETARIA: EIV"IPRESA 
DE' NAVEGAÇÃO 'E" COMÉRdb . TRÊS BARRAS L TOA, pessoa jurídica de Direito 

· Privado Intemo, com sede lleSta cidade à Travessa Lindolfo Aranha na 256, pOItaelora do 
C:GC/MF n° 63.856.4~/Oo6·1-89, e inscrição Estadual n" 15.159.077-0; neste ato representado 
por seu Sócio proprietário o .Sr. Luiz Gonzaga de SOllza, brasileiro, casado, comerciante, 
'residente edonliciliado na cidade ele Altamira - Pará, fi Rua 1° de Janeiro nOi446, pOItador da 
'céaula de identidade'RG na 7.854 - SSP/PA e detentor: do CIClMF n° 024.5'1Ol?42-·i5. Registro 
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Senador' José Partiria 
Anterior NiH!L O referido é verdade -e" dou fé. Senador José Porfírio (Pa).17 de 
AClOsto de ·1.993. O Oficiai do Reqistro (a) ·Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x 
R=-1-M-389: Nos termos da Escritura- de Compra e Venda datada de 09.08.1.993, lavrada 
nas Notas do Cartório do 1° Oficio da Comarca de Altamira - Estado do Pará, lançada às tis 
1921194 do livro "lO? sob o n" 6.333193. O imóvel constante da presente matrícula foi 
adquirido por EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS LIDA, acima 
já qualificado, por compra feita ao Sr. PAULO ROBERTO SOEIRO; bíasileiro, solteiro, 
comerciante, residente e domiciliado em Belém - Pará, sito à Travessa Mariz e Barros sin° 
portador da Carteira ele Identidade n° 918.43:!r SSP1SP e doCIC/MF na 018.042.333-
68. Pelo preço certo € ajustado de R$ 50.000,00 (cinQÜenta mil cruzeiros reais), Condições: às 
da escritura. Certidão: CertifICO e dou fé que o imposto ele Transmissão de Propriedade INTER
VIVOS, foi paçlo pelo Documento ele .Arreca<lação Municipai ele Senaclor José Porfirio, através 
de guia recolhimento na 0074 expedida pela referida Prefeitura, no valor de CR$ 1.000,00 (hum 
mil cruzeiros reais), assina elo pelo Secretário de Finanças(a) assinatura ilegível. O Jefericlo é 
verdade e dou fé Senador José Porfírio-Pará. ·17 ele Agosto ele 1.993. O OfiCiai do Registro 

. . - . . -
(3; ISl1iar Jose da SIlva e Sousa .x.x.X.x.X-X->Lx'X.X.X.X.XXX.X.x.x.x.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.X.X.X.?{.x.x. 
AV-2-M-3E:9; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da matricula sup5ra foi 
adquiriela por FRAl'-.lCISCO LOPES DA CUNHA, através de Titulo de posse junto a 
Intenelência Municipal da Vila de Souzel, datada de 20107:1.906, devidamente assinado pelo 
então intendente José Porfírio de Miranda Junior e registrado às fls 95 do Livro N, o qual 
Dor sua vez alienou a EUlEBlO DE ALCANTARA. através de Escrttura Pública de 
compra e venda, clatac13 de 0310911.940, lançada às flsl:31~vo elo Livro V, lavrada no Cartório 
Samuel Jl.Jmeida em Igarapé Miri-Pará, que por seu turno alienou ao Sr. PAULO ROBERTO 
SOElRO, através de Escritura Pública de compra e venda, lavraela nas Notas eloCat1ório 
Samuel JlJmeicla, ern Igarapé Miri-Parã, lançada às fls H5-vo do Livro 43 em Igarapé Mi[í -
Pará, que por sua vez alienou a atual proprietária a firma EMPRESA DE NAVEGAÇAO 
E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TDA, acima já qualificada no R-·' desta n)atricula, através 
cle Escritura Pública de compra e venda, elatada de 09.0:3. ·1.993, lavrada Nas Notas .do Cartório 
cio 1" Oficio elesta Comarca ele Aitarnira - Pará, lançada às fls 1921194 elo Livro 107 sob o 
n° 6.333/93. O referido é verdade e elou fé. Senador José Porfílio (Pa), 17 de ;.'I,90sto de 1.993. 
O Oficial do Registro (a) ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X:.x.x.x.x.x.x. 
R-:!rM-3:39; Nos telmos da Escritura Pública cle compra e venda, <lata ela ele 31cle· março ele 
1998, lavrada nas Notas do Cartório elo ·1° Oficio da Comarca deAltamira-Pará, lançada às fts 
29131-vo do Livro n° ·128 sob o n° 7.834193. O imóvel consianteda presente matricula foi 
adquiridO por MARíAL VA CONSTRUTORA L TDA, que pela presente escritura acima 
mencionada adquiriu uma área cotTespondente a 60% (sessenta por cento) da área. total 
cio imóvel clescrito acima. Empresa com sede na cidaeie cle Sete· LaQoas - Estado de 
Minas Gerais, à Rua Cei. Randolfo Simões nD 281, portadora do CGC/MF n° 
·i 9.727.75910001-07; neste ato representado por seu bastante procuraclor o SI. Geraldo 
Figüeiíedo Monteiro Filho, brasileiro, empresáriO, residente e domiciliado em Belo Horizonte
MG à R.ua Benvincla de Calvalho n° 191 AptO 601, portador ela céclula ele identiclaele RG 
n° 1."102."136. SSP/M(3 detentor cio CIC/MF n" ·192.756.92f.-53, ex vi cle Instmmento 
público ele rnandato cle procurado lavrada 110 Cartório Dr. Milton Avelar 3° Ofício ·de Notas 
da cidade de sete Lagoas - MG, lançada às fls 027 do Livro na 0·158, em 311p31199:3. 
que fica arquivada em Cartório para fins ele ciireito e CONSTRUTORA MARUM 
L TDA, Empresa com secle na cidaele, eligo, que pela qual preseilte Escrituía acima 
mencionada adquiriu uma área cOlrespondente a 40% (quarenta por cento) da área total 
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do irnóvel (lescr~o acima. Empresa com sede na Cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais à 
Rua Cel Randolfo Simões n° 281-A pOltadora do CGC/MF n° 2'1.529.896/0001-70, neste ato 
representado por seu bashmteprocurador Sr. Geralclo,'Figueiredo>Monteiro Filho; acima já 
'Qualificaelo: ex vi elo Instrllt11\into Público ele Manclalode' Procuràção, lavrada no Cartório Or. 
Milton Avelar 3° Ofício de Notas da cidade de Sete Lagoas-MG, lançada às fls 024 do Livro 
0158 em 31.03.1998, que fica arquivada em Cartório pa'ra fins de direito. Por compra feita a 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃÓ 'E COMÉRCIO TRÊS 'BARRAS LIDA, pessoa Jurídica de 
Direito Intemo na cidade de Altamira - Pará, à Travessa Lindolfo Aranha n° 356, portadora 
do CGCIMF n° 63.856.454/0001-89 . Inscrição Estadual n° 15.159.077-0; Neste ato 
representado pelo seu bastante procurador SI'. Arlindo Luiz Moreira de Souza, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiCiliado em Altamira - Pará, ã Rual~ de Janeiro n° 
1446, portador da cédula de identidade RG r{ 1474306 - SSP/PA e detentor do CiC/MF 
n° 867.307.582-87 ex vi do instrumento público de mandato de procuração lavrada nas 
Notas do Cartório do 1° OfíCio de Altamira - Pará, lançada às fls '194 do Livro 0:31 em 
3010311998, que fica arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo preço certo e ajustado 
de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais). COIldições: às da Escritura. O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio (Pa), n de Abril de '1998. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva 
'e Sousa .x.x.x.x.x.X.X . .x.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.X.X.X.x.X.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x 
AV-4-M-389; Procede-se a esta averbação nos tetmos da solicitação do M.M. Juiz de Direito da 
3° Vara de Cível da C0I11arca ele Sete Laaoas. Estaelo de Minas Gerais, De josé liceu 
Goncalve's Roclriques, através de Oficio sln (jãtado de 29 de dezembro de 2000 - Referencia: 
Falêílcia - ProceSso n° 67298016920-6, que fica arquivado em CartÓlio para fins de direitos, 
para constar a anotação e!e indisponibilidade ela área do imóvel acirna matriculado et11 
nOl-ne da MARIALVA CONSTRUTORA LTDA - CGCIf\llF n° 19.727.759/000'1-07, acima já 
qualificada até nova ordetn desse Juízo. O referi elo é verdade e dou fé. Senador José Portírio 
(Pa), 09 de Fevereiro de 2001. O Oficial cio Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x. 
AV-5-fIt1-389: Cettifico que cump/inclo detetminação da Excelentíssima Desetnbargadora 
Osmarina Onadir Samapio Nery, Con-egedora de Jlistiça das Comarcas do Interior através de 
Provimento na 00812006 - ele 17 de Maio de 2006, para constar o bloqueio da presente 
matrícula. O referido é verdade e dou fé. Setlador José Porfi/io (Pa), 05 de Junho de 2006. O 
Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X'x .. x.xx .. X.X.X.X. 
AV-6-M-389; Procedo a averbação da Ação de Execução por Titulo Extrajudicial (Proc. 
20073B1200245!:',-7), oriunda da Justiça Federal Vara Unica de Sete Lagoas - Estado de 
Minas Gerais, movida pela União Federal, contra Marialva Construtora L TDA, CGC/MF n" 
19.727.75910001-07, tudo COnf0l111e cer1ielão comprobatÓlia cio ajUizamento da refe~'jela 
ação na respectiva Vara com a indicação das partes e valor ela causa, à vista de OF. 
2781/G,I\PP1RRDF/SERJUD/PUMG, assinado por Grasiela Melo Barbosa de Oliveira
Advogada da União - OABlMG - 85.2:39 - Coordenadoía do Grupo de Administração Pública 
e Patrimônio. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 30 ele Setembro 
de 2008. O Oficial do Registro (a) Ismar José ela Silva e Sousa x.x,X,X,X,X.x.x.x.x.x.x .. ,x.x.x. 
AV-7-M-389: Procedo a esta aveibacão nos termos do Oficio sin° oriundo da Secretaria 
ela 3~ Vara' Cível ela Comarca ele > Sete La~loas - ~"lG, extraído dos autos de Processo n° 
67203'114323-9 ern que é parte MARIALVA CONSTRUTORA L TOA. CNPJ N° 
'17.727.759/000'1-07, assinado pelo MM. Juiz de Direito DI'. José liceu Gonçalves Ro(~·iglles. 
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para constar a inelisponibilielacle do imóvei da presente matricula, até nova ordenl do 
Juízo falimentar. O referido é verclaeje e dou fé. Senador José Partiria (Pa), 2Q de Outubro 
de 200:3. O Oficia! elo Registro (a) Ismar José ela Silva e Sousa .x.x.xxx .. xx .. x.xx.x.xx.xx. 

o referido é verdac!e e elou fé. 
Senador José PorfiriO(Pa), 02 ele Dezembro -le 2008 

) 

Ca tório ISl11:lr Silva 
d" Único Ofício 

Tr2nsl~dJjo com ~do Jo segurança 

NQ(X)QLj!LLfi/63 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO· BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ/(MF) OOA65J80J0001-4!:', 

Folha n° 197 

ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSA MARIA LUZli\ SOUZA DA SILVJ\ 
Escrevente Substituta 

CPF/MF 11.° 463.063.152-68 
Oficial Titular 

CPF/MF tl." 03:"-624.342-15 

Rua Tiradentes N.0537- Centro 
Município de Senador José' POIiírio -Esta elo elo Pãrá - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 390 -X-X.X.X-X-X.XX.X.X.X.X.X.X.X. X.X Data: 17 ele Agosto de 1.993 .X.x.X-X-X. 
IDENTiFICAÇÃO NOMINAL: Imóvel Rural Gleba Ituna - Lote 30-A denominado Fazenda 
COlibrí, com uma área ele 4.356,00,00l1a situada neste Município .x.x.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X. 
NOME, DOMicíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO:' EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, u:x.xixx:x.ú.x.x.x.u.x.u.x.x.x.x. 
Número elo. Registro Antei:ioL Não ha .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x:x.x:x.xJCx.x.x.x.x. 
Matrícula de um imóvel Rural como abaixo se seque: Instituto· de Terras elo Pará
ITERPA. Del:laltah1ento Técnico. Divisão cartográfica. Gléba" )tuna. Imóvel: Fazenda 
éolibrí, lote na 3D-A. Área: 4.356,00,00 ha. pedmetro:· 26400,00 mts. Município de 
Senador José Portiria, Estado do Pará. Memorial Descritivo.' Descricão elo perímetro: 
IJartinclo-se do ponto M-69, de coórdenaelas' cíeoQráficas: ·51~38'47"5!:, \NQr e 
03°57'27"27, orientado inicialmente por um azimuté

C 
(i-iirno) v~rdadejro de ·180oÕO'00" 

Sul, daí, segue-se através de uma linlla rela e seca; COril' :·u'ma distância' de 
6.600,00 mts, até encontrar-se o ponto rv1-80, ele coordenaefas' geográficas: 5'1<38'47"55 
Wgr e 04"00'44"36 Sul, deste, quebrando-se com um . azimute (rurri.o; verdadeiro de 
90"00'00" Leste,' daí, segue-se por urna linha reta e seca, com uma distância ele 
6.600,00 mts, até chegarcse ao ponto M-152, de coord.enadas geogrãficas:. 51°34'56"36 
WQr e 04°00'44"36 Sul, deste. quebrando-se comum azimute (núno) verdadeiro de 
OOÕOO'OO" ao NOite .de 0reeiw.ic!l, daí, segue-se através de uma· linha reta e seca, 
com uma clistância . de 5.000,00 mts, até chegar-se ao .ponto M::153, de coorelenadas 
geográficas '51°34'56"36 Wgr e 03"58"14"55 Sul, daí, cO,lltif)uando na mesma linha reta 
e seca, com o mesmo azimute (rumo) verdadeiro de' 00"00'00" ao Norte de 
GreemNich, segué-se com 'uma distância de '1.600,00 mts, ·até "encontrar-sé· o . ponto 
M 1 ~4'1 -j eI 'fi oo<<>1 A '''6''''6 ,At'· 0'J0~7'-'7"·-'7 .... I d t - J, (e coor, ena as geogra.lcas ~,._,q.~ ._" .. gl e' ._,~, .L L vU, es e, 
quebrando-se com um azinlute (rumo) verdaeleiro ele 270000'00" Oeste, elaí, segue-se 
através de uma linha reta e seca, com uma distância de 6.600,00 mts, até chegar
se ao ponto M-69 (ponto inicial). Fechando-se assim O' polígono desta área . 

. CONFRONTAÇÕES: Norte: 6.600,00 mts, COI11 o lote n° 28-A. Sul: 6600,00 I11ts, COI11 
o lote n" 32-,Il.,. Leste: 6.600,00 mts, com os lotes n"-s 29-A e 3·1-A. Oeste: 
6.600,00 i11tS, com o lote n° 54 da Fazenda CoriarÍ. Devidamente cadastraelo no INCRA, 
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cujo certificado de cadastro CO fica fazenclo parte integrante deste documento 
Proprietário EMPRESA DE NAVEGA CÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA. 
pessoa juríciica de direito interno, com sede na ciclacie de Altamira - Pará, â Travessa 
Lindolfo Aranha n" 25[;. inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda CGC/MF n° 63.B56.454/0001-89, e Inserirão Estaclual n° 15.159.077-0 Numero 
do Registro Anterior: Não há . O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio 
(pa), 17 de agosto ele 199':>,. O Oficial do Registro (a) lsmar José da Si~,a e Sousa. 
R-H\~-390; Nos termos (la Escritura Pública de compra e venda, dalacla de 
'12.08.'1.993, lavrada às fts 45-v"147-vo do livro n" "108, do Cartório do 1° Ofício de 
Notas da comarca de jI,l!amira - Pará, o imóvel constante da presente matricula foi 
<!clquirido pela finna EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS 
LTDA, acima já qualifica, neste ato íepresentaclo por seu sócio proprietário, o SI. 
LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasiieiro, casado, comerciante, residente e domiciliado 
na cidade de Aitamira - I-'ará, à Rua 1" de Janeiro n" 1446, portador da cédula de 
identidade RG n" 7.8~,4-33P/PA e detentor do CIClMF n" 024.510.852-15, por 
compra feita ao senrl0r PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, SOlteiro, maior, 
comerciante, residente e domiciliado na cidade ele 6elérn - Pará, à Travessa Mariz e 
Barros sIn°, passagem por Altamira - Pará, portador da Carteira de Identidade fi Q 

91:::.433- SSP/SP e cio CIClMF n." Oi R042.333-6:::, pelo preço ceri0 e ajustaclo ele R$ 
50.000,00 (cinqüenta mii cruzeiros reais). Condicões: às da Escritura. Certidão: Certifico 
e elou fé, que o Imposto ele Transmissão' de Bens Imóveis - LT.B.I, foi. pago 
junto a Prefeitura Municipal de Senador José POIiirio - Pará, através da guia ele 
recolhimento na 0075, expedida pela referida Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000,00 
(l1um mil cruzeiros re3is). O referido é verelacle e clou fé. Senador José Pomrio - Pará. 
17 de 3clOsto ele 1.993. O Oficia! do Re(Jistro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x. 
AV-2-M-390; Procede-se a esta averbaçãõ pará constar que o imóvel da presente 
matrícula foi adquirido inicialmente por FRANCISCO ítl1ERENCIO DA SILVA, através 
de titulo de posse, expedida pela Intenctência Municipal da Vila de Souzel, pelo 
seu Intenctente José POIiírlo de Mira.nela .Junior, d3tacio ele lEi.03.1.905, registrado às 
fis 88 elo livro n° iV, o quai por sua vez alienou à FELlX MOREIRA JUNIOR, 
ex vi da escritur3 pÚblica de compra e venda, d3t<1da de 20.04."1.940, lavrada às 
tls '19'1-vO cio livro n° V, no Cariório Samuel A.lmeida do 1° Ofício da cidade da 
cidade de Igarapé Miri-Pará, o qual por seu turno alienou à PAULO ROBERTO 
SOEIRO, ex vi da escritura públic<1 ele compra e venda, datada de 22.08.1.988. 
lilvracfa às flsl96-vo do livro n° 43, no Cartório Samuel Almeida do '1° Ofício ela 
cidade de igarapé Miri-Pará, o qual por sua vez alienou à atual proprietária à 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS LIDA, tudo consoante 
ele escritura mencionada no R-·I. elesta matricula. O referido é verdade e dou fé. 
Senador José POIiírio(Pa), 17 ele a90sto ele 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X .. X.X .X.X.X.x.X.X.X.X.X.x.X.x.x. 

R-3-M-390; Nos termos ela Escritura Pública ele GOmpr3 e venda, datada de 31 de 
março de '1.998, lavrada nas Notas ela comarca cidade de Allamira - Estado do Pará, 
lançada às fis 14/16 do livro n" 128, sob o n° 7.830/9:::. O imóvel constante da 
presente matricula foi adquiriclo por CONSERVADORA JUIZ DE FORA LTDA, 
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empresa com. sede na ciçlade de. Juiz" de' Fora - Estado de Minas· Gerais, portadora 
do CGClrvlF na 2i.553284100oki 3: "neste' ato representado por seu bastante 
procu'rqdor o Sr. GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO, FILHO, brasileiro, divorciado, 
,empresário, residente 'e' domiciliado em Belo Horizõnte, 'Estado de Minas Gerais 
à Rua, ,Benvinda de CatVilho, riO 191 , aptO 60'1, 'portador da Cédula de Identidade 
RG n° M-Ll02:i36-SSP/MG e do CIC/MF 11°192.756.926-53: ex vi cio Instrumento 
publí,cq. de mandato de' procuração, lavrada no SeíViço Notarial do '1° Oficio de 
Notas da cidade de Belo ,Horizonte - MG, lançada às fls 018· do livro n° 764, em 
25/0311998 e Que fica arquivada em Cartóriõ para fins de direito. Por compra feita 
à EMPRESA DE . NA VEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, pessoa 
jurídica de direito inténio, "comsede nesta cidade de Altamira - Estado do Pará, à 
Travessa Undo)fo Aranha n° '256, portadora do CGC/MF n° 63.856.454/0001-89, e 
inscrição Estadual n° 15.159.077-0; Neste ato representado por seu bastante 
procurador o SI'. ARLINDO LUIZ MOREIRA DE" SOUZA, brasileiro, casado, 
empresáriO, residente e doniiciliaclo nesta ciclacle~ à' Rua '1° de Janeiro n° 1446, 
pOltador ela cédula de identid?de RGn° i474306-SSP/PA e detentor do Cle/ME n° 
267.307.5:32-87, ex vi do~ Instrumento Público de procuração lavrada nestas Notas às 
fls 194 do livro n° 081 erl1 30íD3/1998 Cartório do 10 'Ofício de /'Jtamira - Pará, que 
fica arquivada em para fins de direito, pelo preço certo e ajustado de R$ 10.000,00 
(elez mil reais). Condições: às ela escritura. O referido é verdade e dou fé. Senador 
José Porfírio - pará.'n de abril de '1.993. O Oficiai do Registro (a) Ismar José da 
Silva e Sou sa .X .x.Kx.ix .X.X :X.X.X .x.x .X.X .x.x .X.X.X.X.X .X.X .X.X .X.X JCX .X:X.X .X.X .X.X .x.x .x-x .X.x.x 

AV-4-M-390; Procede-se 'a, , esta averbação nos termos ela Escritura Pública Declaratória 
datada de 28 ~ de setembro de 2001, lavrada no Cartório elo 10 OfíCio de Notas do 
Tabelionato Maninho Faria' na Galeria Pio X, 70 Centro no: Município e Comarca 
de .Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, lançada às fls 028, do livro 392, para 
que fique constando quê CONSERVADORA JUIZ"OE FORA LIDA; já Qualificada 
no R-3, representada por GILSON DE' SOUZA·' LEITE, brasileiro,' divorciado, 
empresáriO, residente e domiciliado na cidade' . Juiz- de· Fora -MG, (:1 nO: MG-
2.409.401 SSP-MG, CPF n° 05'1.069.237-00, que' conforme instrução·, normativa 
conjunta n° DOi, de 3'1 de agosto de 2000 da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN e o Instituto Nacional de Segurança" Social - INSS, declara para 
todos fins de direito, que o imóvel constante ela presente rnatricula será objeto tle 
hipoteca com a clausula objeto que a empresa supra por .seu represente legal dor 
em garantia' !lipotecalia em primeiro grau em favor da 'união .este de propriedade de 
declarante. Obrigando-se administrar o imóvel ora cleélarado para ÇJarantia e dele 
não dispor, ceder, alienai~, an~endar ou ÇJravar de qualquer ônus em favor de 
terceiros sem préViO e expresso, consentimento da credora - União. Ficando a 
mesma como possuidora do tem a ser dado em ÇJarantia, na 'qualidade de fiel 
depositário, assumindo neste ato toelas as responsabilielaeles, encarçlOs e ônus 
decorrentes elas leis civis, penal e trabalhista, obrigando-se a manter o imóvel nas 
condições hoje encontradas. Condições: às da escritura. O referido é verdade e dou 
fé. Senador José Porfílio (Pa), 29 de setembro ele 2000. O Oficial elo ReÇJistro (a) Ismar 
José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X 
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AV-5-M-390; Procecle-se a esta averr)ação nos termos da Escritura Pública 
Declaratória. datada dei9 de setembro de 200'1. íavra·ja no Tabelionato Maninho 
Faria. 1° Ofício de Notas na Galeria Pio X. 70 - Centro no Município e Comarca de 
Juiz de For,l, Estado de Minas Gerais, !ançi!da às fls 016 cio livro 403, pari! que 
fique consti!nte que CONSERVADORA JÜIZ DE FORA L TOA, com sede 11i! RUi! 
Tiradentes, 567 - 2" andar nesta cidade, CNPJ na 21.55328410001-13; Neste ato 
representacla pó seu SOCIO GILSON DE SOUZA LEiTE, rlrasi!eiro, divorciado, 
empresário. residente e domiciliado na cidacle jlliz ele Fora - MG na Rua das 
Petúnias n° '122, Bairro Novo Horizonte, carteira de identidade na 2.762.877 IFP1RJ. 
CPF n° 051.069.237-00, que falatielO por seu representante le~13L foi dito na für"Bla e 
sob as penas da lei. paía todos os fins de direito, que afirmou em data de 2:3 de 
setembro ele 2000, urna escritura pública ele declaração lavrada rio livro 392, fls 
028 da serventia do '1° Ofício de Notas de Juiz de Fora. Reiativamente à bens de 
propriedade de ora declarante e or;jeto das matriculas elo Cartório ele Senador José 
Poríírio, Est?cio elo Pará. cievidarnente descritos como sendo imóvel Gleba Ituna, 
Fazenda CoiibrÍ, lote na 30-A, Objeto do registro matricula na 390 da comarca de 
Senaclor .José Poriírio, Estaclo do Pará, no livro 2-B, fls 197, CelR de n° 
8060B030422-4 e iTR cle n° 5E4 i .280-0 e imóvel Gleba Iturra, F'azend<l Colibri. 
lote n° Ti-A, matricula na 399 (/a comarca de Senador .josé Poriírio, Estado <:lo 
Pará, no iivro 2-13, tls 206, eCIR n° 8060"13030449-6 e ITR de n° 5360.089-4, 
estes ele propriecl<lcle de CONSERVADORA JUIZ DE FORA L TOA, e Que seliam 
objeto de HIPOTECA com a cláusula adjeto em favor da união e outras avenças 
ali estabelecidas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, revoga 
expressamente corno falo revogada. fica a supra mencionada escritura, tornando-a 
portanto sem quaiquer efeito, C!H!ce!ando-3 integralrnente e autoriz3n<:l0 ao Sr. Ofici3i 
elo Ca!tório cio tJnico Ofício, registro de imóveis, de Senador José P<)liírio - P!lrá, a 
promover as baixas ou cancelamentos nas averbacões ou registros feitos nas ante 
ditas matricuias, tendo em vista arrolamento elado ã união, na declaraça.) REF!S. 
junto ao Ministério da Fazenda, Secretaria ela Receita Federa! no pr09rama de 
Recuperação Fiscal. liberando assim totalmente os ônus que oravam ditos imóveis, 
Conclições às ela escritura. O referido é verdade e dou fé. Sena-clor José Pütiírio (Pa), 
20 de novembro de 2000. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa. 
AV-6-M-390; Em 01 ele outubro ele 2001. Conforme escritura pública de declaraçao 
(latada ele 19 do mês de seternbro de 2001, lavrada no Tabelionato Maninho Faria
'í C Ofício de Notas do Município e Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. lançada às fls 0'16 do livro 403, firmada pelas partes acima qualificadas, 
averba-se o cancelamento da Hipoteca, lançada no AV-4 supra. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 01 de outubro de 2001. O Oficiai do 
Reçtistro (3) \srnar José e\a SH\l~ e Sous~ .x.x..X.X.x.xX.xX.xX.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X. 
AV-7-M-390; Nos termos cio manclato cle aveli)ação elo MM. Juiz de Direito Titular 
desta Comarca Df. Adriano Gustavo Veiga Seduvim, expedido dos autos de carta 
precatóri3 nG 0212003. oriunda do Juízo Federal Titular da 2° Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Juiz de Fora - Minas Gerais (MG) extraída dos alttos ele Ação 
ele Execução FiSG31 (Proc. n° 96.0"10'1344-0) que move <) instituto Nacionai do Se9uro 
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Social - INSS contra CONSERVADORA JUIZ- DE' FORA LTDA, para constar 
averba-se o termo de nomeação de bens- à penhora· datada' de 10 de dezembro de 
1.999, referente ao imóvelconstante"'da ,. presente matricula ,nomeado a penhora 
nos autos supracitados e'm garantia '·~de,· execução. Ficando o bem em poder do 
executado o' qual sUjeitar"se as penas' da' lei, 'na: condição, de Tlel clepositãrio. O 
referido é verdade e dou -fé. Senador José Poriírio' (Pa), 2'1 'de "marco de 2003. O 
Oficial do .Registro (a)lsmar José da Silva e Sousa .x.x.x'x.x.x.x.x:x.xxx.x.x.x.x.x.x.x. 
AV-8-M-390; Procede-se a esta averbacão de acordo.com, ,as atribuicões que me 
são, ,conferidas por lei. e a requeriménto datado :de"; 05/0412006 éla empresa 
CONSERVADORA JUIZ DE FORA L TOA, CNPJ n° 21.5!:,3.284/0001-n, com sede a 
Rua Tiradentes n° 567, lQ anelar, Bairro Centro, na' cicia de nde Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais; Nesie ato represeniada conforme contrato .. social 'pelo Sr. GILSON 
DE SOUZA LEITE, brasileiro, divorciado, maior, _ ,capaz,- empresáriO, por1ador da 
carteira de iclentidade n° MG 2.409.401, expedida pela SSP1MG e elo CPF/MF n° 
OS'L069.237-00, residente e domiciliado à Rua, Rei Alberto n° 70'1, Bairro Centro na 
cidade de Juiz. de Fora, Estado ele Minas Gerais, averba-se a criação da área da 
"Reserva Florestal Obrigatória", também com o mapa anexo com as coordenadas 
geográficas de acordo com os critérios do IBAMA (POrtaria 9312006) acompanhada da 
ART, sendo está área de reserva legal de 3.326,1 Oha,- bem como a averbação elas 
Áreas de Preservação Permanente - APP. da "propriedade, .bem como sua 
quantificação emI98~37ha, acompanhada da imagem do. 'satélite com a locação 
destas áreas e ART, em favor do Instituto Brasileiro. do Meio ,1\mbiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, relativo aO .. :imóvel rural, localiza elo neste 
Município ele Senador José Portirio - Pará ,denominado de Gleba Ituna - lote 30-A, ela 
Fazencla Colibri, código do INCRA n° 8060'130304224;, NIRF n° 5.360.089-4, com uma 
área total de 4.356 há (quatro mil, trezentos e. cinqüenta '.e seis hectares), cuja 
peticão fica arquivada em Car1ório para os fins . de' .'direito. que no livro acima 
mencionado a margem da matricula (390) deste registro. totalizando uma área de 
4.356 ha, integrante do imóvel rural de propriedade da' requerente,é feita a 
averbação, concernente a área constituicla exclusivamente como 'Reserva ObriQatória 
correspondente a 80% (oitenta por cento) da superfíCie física do imóvel e de acordo 
com a lei n" 1 0.267, de 28108/200'1, que estabelece critérios técnicos e procedimentos 
para execução ela meclição dos. imóveis rurais par firls de registro e cadastro perante 
o INCRA, Receita Federal 'e IBAMA, onde não' será,'.permitidoa cor1e raso, sendo 
verdadeira alteração de sua destinação nos casos de transmissão a, ~qualqÍJer titUlo, 
ou de desmembrarnento da área, confO/me estab.e!ece o parágrafO. único cio artigo 44 
da 'Lei n° 4.771. de 15 de setembro de 1965 (código florestal) dispositi)/Q legai" esie 

'que acrescido ao código florestal da Lei na 7.803 de 18 de julho' de 19t19.;. Pl!blicado 
no Diário Oficiai ela União ele 20/07fl989, bem como inciso 11, ál1. 4° Ó<i '. medida . . .~, ._0. 't 

provisória n° '1956-49. de 27f04f2000, reeditacla <ite medida provisói'iê,,'n?' 2.166-67 
de 2410:3/200'1. TUdo em confO/midades com a legislacão acima e copias 
xerograf3das em anexo, ADA - Ato Declaratório Ambiental att!a!izado e protocolizado 
no I.BAMA, mapa com as coordenadas geográficas da propried3de e com a locação 

'"da Area de Reserva Legal - ARL, também com coordenadas geográficas de acordo 
.. 
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com os critérios do IBM·iA (portaria ~312006), acompanhada de ART, imagem de 
satélite com a locação das Areas de PíesenJação Pelmanente - APP a este e que 
ficam fazendo parte integrante, comprometendo-se a requerente por si seus herdeiros 
e sucessores a fazer sempre valida a presente averbação. Assim está. O referido é 
verdade e dou fé. Senaclor josé Porfirio(Pa), 15 de maio ele 2006. O Oficial do 
Re9istro (a) Isrnar José ela Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X 
JW-9-M-390; Certifico que cumprindo determinação ela Excelentíssima Sra. 
Desembaraaelora Osmarina Onac!ir Sampaio Nery, CO!Teaedora de Justica das 
Comarcas - do Intelior, através ele Provimento nQ OO:::i2006-C:JCI de 17 de -maio de 
2006. para constar averba - se o bloqueio da presente matrícula. O referido é 
verdade e dou fé Senador josé Porfirio(Pa), 02 de Junho de ,2006. O Oficia! do 
Re9istro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X. 
AV-10-M-390; Celtifico e dou fé que a requerimento eia Dele9acia da Receita Federal 
em Santarém-P/',. através ele OFICI01GABIDRF1S.I\N-PfVN"7512007 ele 14 ele fevereim 
cie 2007, subscí'ito pelo Ilustríssimo SI'. Álvaro Barros Barbosa Lima, Delegado 
Substituto. averba-se a relação ele bens e direitos para arrolamentos. referente ao 
imóvel constante da presénte môtricula que tem como proprietário a empresa 
CONSERVADORA JUiZ DE FORA l TOA. acima já icteniificacta. Descricão dos Bens 
e Direitos. Imóvel Rural. matricula n° 390, Gleba Ituna, Lote n° 30-.1\, Fãzencla COlibri 
avaliado ern R$ 9500.000.00. para constar que a ocorrência de alienação, 
transferênci<l ou oner<lção efe qualquer dos bens ou direitos relacionados, cleverá ser 
comunicada a esta unidade ela Secretaria da Receita Fecierai no prazo de quarenta 
e oito 110ras. O descumprimento dessa orxi9ação implic<1ríl a imposição da 
penalielaefe prevista no mt. 9° elo Decreto - Lei n° 2.303, ele 21 ele novembro ele 1986. 
of)servado a conversão a que se refere o inciso I do art. 3° da Lei n° :::.383, de 30 
de dezembro de 1991, e o art. 30 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro dei 995, 
inte9rante de outras cominações leCiais. inclusive em decorrência de dano ao Erário 
que vier C3US3do pela omissão ou inex'atidão da cotnlinic3cão. Nada mais. O referido 
é verdade e dou fé. Senaclor José PorfÍf'io(Pa). 02 ele marco ele 2007. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.y."x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x'x'x.x.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(P<I), 02 ele Dezembro 

i>J~SlLi;'-~. , 
,&'1- .~" ," , 

t .. ~".~ 'iSMAR. JO' DA SilVA. E SOUSA 
~ otl,l~ ~~ó.' I, Oficia! do Registro 

~~ 

Ca,tório Ismar Silva 
do Único Ofício 

Transladodo com selo de sí9urança 

;.··CKJ(JI../~LI-I.Jj9.Y.······ 

ele 2008 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJI(MF) 00.465.78010001-45 
ISMAR JOSÉ DA SilVA E SOUSA MARtA lUZIA SOUZA DA SILVA 

Oficial TItular Escrevente Substituta 
ePF/MF n." 033.624.342-15 ePF/MF n.O 463.063.1!':,2-68 

Rua Tiradentes N." 537- Centro 
Município de Senaelor José POliirio -Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidao de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 391x.xx.xxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x. X.X Data: 17 ele Agosto ele 1.993 .X.X.X.X.X. 

IDENTIFICACÃO NOMINAL: Imóvel Rural Gleba Ituna - Loie 28-A denominado Fazenda 
COlibd, 'C0t11ltma áreacle 4.356,00,00I1a situada neste MimiCÍpio .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
NOME, DOMiCíLIO E NACIONALlDA.DE DO PROPRIETÁRIO: EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCiO TRÊS BARRAS L TOA, x.x.xxxx.x.:<.X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
Número do Registro ,1I,nterior. NIH!L .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x 

Matrícula de um imóvel Rural como abaixo se segue: Instituto de Terras do Pará
ITERPA. Departamento Técnico. Divisão cartográfica. Gleba Ituna. Irnovel: Fazencla 
COlibrí, lole é 2êrA.Área: 4.356,00,00 na. Perímetro: 26.400,00 mts MuniCÍpio de 
Senador José Potiírio; Estado do Pará. Memorial, Descritivo. Descrição elo perímetro: 
partinclo-se do ponto M-58, ele coorelenadas geográficas: 51"38'47"55 Wgf e 
03"53'34"27, orientado, inicialmente por um azimute (rumo) verdadeiro ,de. 90"00'00" 
leste, daí., segue-se através de uma linha reta e seca, com uma' distância ele 
6.600,00.mts, até encontrar~se o ponto M-159, de .coordenaclas geográficas: 51°34'56"36 
Wgr li' 03"53'34"27 Sul" .oeste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 
180"OÕ'00';slii: daí, segue-se por uma linha reta e' seca, com uma clistância ele 
1.600,00 mts, até encontrar-se o ponto M-156, de' coorclenaclas geográficas: 
5'IO:;'4'56"36\N~lr e 03°54'54"54 Sul, daí, continuanelo na mesma linha reta e seca, 
com o mesmo azimute (rumo) verdadeiro ele 180"00'00" {lul, daí, segue-se com urna 
distância' de 5:000,00 mts, até. chegar-se ao ponto M- '154, de coordenadas geográficas 
5.10:'.A'5(r~,6 .. Wgr. e 03°57'27"27 Sul, deste, quebrandÔ:-se, com um azimute (rumo) 
verdadeiro de' 270°00'00" Oeste, daí, segue-se por uma linha' reta' e seca, com uma 
Ctistãhda de 6.600,00 fl'ltS,- até encontrar-se o ponto M-69, de coordenadas 
ge091'ãficas 5'1 °38'47"55 Wgr e 03°57'17"27 Sul, deste, 'quebranclo-se com um azimute 
(run10) verdac!eij-o de 00°00'00" ao Norte ele Greenv,;ch,' eI<lí, segue-se atnwés ele 
uma linha ret<l e seca, com lima distância ele 6.600,00 mts, até chegár-se ao ponto 
M-58' (ponto inicial). Fechando-se assim o pOlígono desta' área. CONFR'ONTAÇÕES: 
Nqrte:6.600,00 mts, com o lote n° 26-A. Sul: 6.600,00 mts, com o lote n° 30-A . 

. Leste: 6.600,00 mts, com os lotes n°.s 27-A e 29-,8.,. Oeste: 6.600,00 mts, com o 
:-:Iote-n° 44- &i'FazenclaCoriari. Devidarnente cae!astracio no INCRA, CUjo' certificaeio cle 
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cadastro - CO fica fazendo pal1e intearante deste documento Proprietário EMPRESA 
DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRES BARRAS L IDA, pessoa jurídica de direito 
interno; con1 sede na cidade de Pdt~HTdra - Pará, à Travessa Linclolfo l\ranha nQ 2:,6, 
inscrita no Cadastro Gerai de Contribuintes do Ministélio da Fazenda CGC1MF n° 
63.856.454/0001-:::9. e Inscricão Eslacillal n° '15.159.077-0. O referi cio é verdaele e 
dou fé. Senador jose POIiílio (Pa), 'i7 de a90sl0 de 1.993. O Oficial do ReÇíistro (a) 
Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X .. X.x.X.x'X.x.x.x.x.x.x. 

R-Hvi-39L Nos termos e!a Escritura Pública de compra e venda. datada de 
-i "1.08:1.993, lavrada às fis 39-vo/4-j-vO do livro n° -108, do Cartório do -1° ()fício de 
Notas ela comarca de Altsmirs - Pará, o imóvel constante da presente matricula 
foi aclquirido pela firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS 
L TOA, acima já qualifica, neste ato representado por seu sócio proprietário, o Sr. 
LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado 
na cidade de Aiiamira - Pará, à Rua '1 0 de Janeiro n° '1446, portador da cédula de 
identidade RG n° 7.:::54-33PiPl\ e detentor do CiC!MF n" D24.51 0.8!:'.2-·15, por 
compra feita ao sentlor PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, maior, 
comerciante. resiclenie e dorniciiiacio na cidade ele Belérn - Pan'i, à Travessa Mariz e 
Barros sln", passa~lem por }I,!tamira - Pará, portacior ela Carteira ele Identidade n." 
91 :::.433- SSP/SP e elo CIC/MF n" 01 :::042333-6B, pela preço certo e ajuslaclo de H$ 
50.000,00 (cinqüent<l mií cruzeiros reais) Condições: às ela EsCritura. Certidão: Certifico 
e elou fé, que o Imposto ele Transmissão' de Bens Imóveis - I.T.B.I, foi pago 
junto a Prefeitura Municipal de Senador José Porfkio - Pará, através da guia de 
recolhimento na 0076, expedida pela referida Prefeitura, no vaior de Cr$ 1.000,00 
(hurn t11ii cruzetros reais). O referido é verdade e dou fé. Senador \.Iosé Por1Írio - Pará. 
nele açlosto ele '1.993. O Oficial do Registro (a) Isrnar jesé eia Silva e Sousa .x.x. 
AV-L-M-39'1; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da presente 
matricula foi aclquirido inicialmente por GUILHERME DE OLlVE!RA UMA, através 
de titulo ele posse, clataclo de '1::3.12.1.904, expeclida pela Intendência Municipal da 
Vila de 8ouzel, por seu Intenclente José Porfírio ele Miranela Junior, registrado às fls 
72 cio livro n° IV, o qU31 por sua vez alienou ã GERMANO PEREiRA LIMA, ex 
vi cl3 escr,tur3 Púi)lic3 ele compra e venda, dotada de 1 LO~.1.940, lavrada às fls 
'i90-vo (lo livro nQ V, no Cal1ório Samuel Almeida do '1° Ofício da cidaáe ela 
cidade de Igarapé Miri-pará, que por seu turno alienou à PAULO ROBERTO 
SOEIRO, ex vi elo escritura púr)!ica de compra e venda, datada ele 23.0::::1.9::::::, 
lavrada às nsl94-vO do livro na 43. no Cartório Samllel Almeida cio i" Ofício da 
cidade de Igarapé Miri-pará, este por vez alienou à atuai proprietária à firma 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, tudo consoante 
dQ escritura rnencionada no H-"l, desta H1atricula. C) referido é verdade e dou fé. 
Senaclor José POiiírio(Pa), 17 ele a90sto ele 1.993. O Oficiai cio Registro (a) Ismar José 
da Silv3 e Sousa .X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.K.X .. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX. 

R-3-M-391; Nos tennos da Escritura Pública ele compra e venda, datada ele 31 de 
março de 1.998, lavrada nas Notas do Cartório cio 1° Oficio da comarca de Aitamira, 
Estado cio Pará, lancada às r1s 19f2'j-\l" do livro nU 128. sob o n° 7.B32/A. O imóvel 
constante da presente matricula foi adquirido pela' CJF DE VIGIi...ÃNCiA L TOA, 
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empresa com sede na cidade de Juiz ele Fora - Estado de' Minas Gerais. ã Rua 
Tiradentes n° 567,1" andar, portadora do CGC/MF n° '19.009.885/0001; Neste ato 
representado por seu bastante procurador 'o Sr. . GERALDO FIGUEIREDO 
MONTEIRO FILHO, brasileiro, divorciado, empresário; 'residenté e domiciliado em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais a Rua Béiwinda de Carvalho, na 191, apta 
601, portador ela Cédula de Identidade RG n° rvi'-f102T36~3SP/MG e do CIC/MF 
n° '192.756.926c53, ex vi do Instrumento PÚbliéo dé'.riülIldato de procuração, lavrada 
no Serviço Notarial elo 10 Ofício de Notas da 'cidade 'de Belo Horizonte - MG, lançada 
às fls 017 do livro na 764, em 25103/1998 e que" fica arquivada em Caliório 
par? fins ele direito, Por cornpra feita ã EMPRESA, DF NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO 
IRES, BARRAS L IDA, pessoa jurídica de direito 'intéfrúi'- C0l11 séde nesta cidade ele 
Allamira - Estado do Pará, ã Travessa Lindolfo A.ralitla n° 256, portadora do CGCIMF ir' 
63,856.454/000'1-89. e Insclição EstadualnoI5 __ 159077~0; Neste ato representado por 
seu bastante procurador o Sr. ARUtllDO LUIZ MOREIRA·' DE SOUZA, brasileiro. 
casado, empresáriO, residente e domiciliado nesta' cidade, 'ã Rua .\0 de Janeiro n° 
1446, portador da cédula de identidade RG n° 'i474306-SSP/PA. e cletentor do 
CIC/ME n° 267.307,582-87, ex vi do Instrumento Público de procuração lavrada 
nestas Notas do Caiiório do 10 Ofício de 1~,ltamira - Pará, lançada às fls 194 do livro 
08'1 em 30/03/1998 e que fica arquivada em' cartório para fins de direito, . pelo 
pre.ço certo e "justado de R$ 10,000,00 (dez mil reais). é:olldições: às ela escritura. 
O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 13 de 'abril dei .993. O 
Oficiai do Registro (ai Ismar José da Silva e Sousa ,X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X.X.X,X.X, 
A.V-4-ivj-39'1; Procede-sé a esta averbacão nos termos ela Escrftur" Pút)!ica de 
Declaracão,' datada cle28 de setembro de 2000. 'Iavrada no Cartório do F Ofício 
de ,Notás do Tabelionato M"ninllo Faria na Galeria 'Pió X, 70 Centro no Município 
e Comarca de Juiz de Fora. Estado de Minas Gerais. lancada às fls 028. do Iriro 
'392. para que fique constando que CJF DE VIGILÂNCIA J L TOA; já qualificada no 
R-3, representada por seu sócio GlL~ON DE SOUZA LEITE, brasileiro, divorciado, 
empresáriO; residente e domiciliado na cidade Juiz ele Fora - MG, C! n° MG-
2.409.40'1 SSP-ivlG, CPF n° 05'1.069.237-00, que confomle instl1lção nom'lativa 
conjunta n° 001, de 31 de agosto de 2000 da Procuradoria Geral ela Fazenda 
Nacional - PGFN e o Instituto Nacional de Segurança Social - INSS, declara para 
todos fins ele direfto. que o imóvel constante da presente matricula será objeto de 
hipoteca com a clausula objeto que a empresa supra por seu represente lega! dor 
em garantia liipotecaria em primeiro grau em favor da união este de propriec!ade de 
declarante, Obriganelo-se administrar o imóvel ora declárado para 9arantia e dele 
não dispor, ceder, alienar, arrendar ou gravar de qualquer ônus em favor de 
terceiros sem préViO e expresso. consentimento da credora - União. Ficando a 
mesma corno possuidora do tem a ser dado em garantia, na qualidade de fiel 
deposftário, assumindo neste ato todas as responsabilidades,· encargos e ônus 
decorrentes das leis civis, penal e trabalhista, obrigando-se a manter o imóvel nas 
condições hoje encontradas, Condições: às da escritura, O referido é verdade e dou 
fé Sénador José POliírio (pal, 29 dê setembro de 2000. O Oficial do Registro (a) Ismar 
José· da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJcx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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AV-5-M-39'j; Procec!e-se a esta averbacão nos termos da Escritura PÚbllca 
Declaração, datada de 19 de setembro de 2001, lavrada no Tabelionato Maninho 
Faria,i~ Ofício cle Notas na Galeria Pio X, 70 - Centro no Município e Comarca de 
Juiz de Fora, Estado ele Minas Gerais .. lançada às fls 0'15 do livro 403, para que 
fique constante que C~IF OE VIGILANCIA L TOA, com sede na Rua Tiradentes, 
567-'1° andar, nessa cidade CNPJ n° '19.009.885/000'1-'18: neste ato representada pó 
seu sócio G!LSON DE SOUZA LEITE, brasileiro, divorciado, empresáriO, residente 
e clomiciliacjo na ciclacle Juiz cle Fora - fIIIG na Rua das Petúnias n° '122, Bairro 
Novo Horizonte. carteira ele ielenti<:laele n° 2.762.877 IFP/RJ. CPF n° 051.069.237-00, 
que falando por seu representante legal, foi clito na fomla e sob as penas da lei, 
para toelos os fins cle elife!to, que afirrnou em elata ele 28 ele setembro ele 2000, 
uma escritura pübilca de deciaração lavrada no livro 392, fls Q28 da serventia dolo 
Ofício ele Notas ele .Juiz cfe Fora. Relativamente ~ bens ele propriedade ele ora 
c!eclarante ê Of:1jêtO das matriculas elo Caitório ele Senaelor José POliÍrio, Estado elo 
Pará, clevielarnente descritos como sendo imóvel Gleba Ituna, Fazenda Colibrí, lote 
n° 2:3-A, Objeto elo re~iistro matricula n° 39'1 da comarca de Senador José Porfírio, 
Estaelo do Pará. no livro 2-B, 11s 198, CClR. dê n° 8060i 3030430-5 e ITR efe n° 
5.64'1.278-9 e imóvel Gleba Ituna, Fazenda COlibrí, lote n" 29-A, matricula n° 392 da 
comarca ele Senador José Porfirio, Estaelo do Pará, no irvro 2-8. tis 199, CCIR n" 
80601;?030457-6 e !TR ele n° 5.641.279-7, estes de propriedade de CJF DE 
VIGILANCIA L TDA, e que seriam Objeto de HIPOTECA com a cláusula adjeto em 
favor da união e outras Ô.venças ali estabelecidas, pelo presente instrurnento e n~ 
meU-iof fomla de direito, revo~ia expressamente como fato revogada fica a supra 
mencionada êscritura, tornando-a portanto sem qualquer efeito, cancelando-a 
integrahl1ente e autorizan·jo ao Sr. Oficial do C~.rtório do Único Oficio, registro de 
imóveis. de Senador José Porfíria - Pará, a promover as baixas ou cancelamentos 
nas averi)acões ou reQistros feitos nas ante ciitas matriculas, tem!o em· vista 
arrolamento J dado ~ uniãõ, na declaração REFIS, junto ao Ministério da Fazenda. 
Secretaria da Receita Federa! no nroCtr3rna de Recuperação Fiscal. liberando assirn 
totalmente os ônus que gravam cÚtos- imóveis. Condições às da escritura. O referido 
é verdade e dou fé. Senador José P0r11rio (pa), 29 ele setembro cle 2000. O Oficial do 
ReQistro (a) Isnlar José dd Silva e Sousa .X.X-X.X.X.KX.X.X.XX.X.KX.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 
AV-6-M-39'1; Em O'i de outubro de 200'1. Conforme escritura pública de declaração 
datada (lel9 cio mês de setembro de 200'1, lavrada no Tabelionato Maninho Faria
'1° Ofício ele Notas elo Município e COnlm-ca de Juiz de Fora, Estado de Min<ls 
Gerais, lançada às TIS OH:: cio livro 403. firmada pelas partes acima qualificadas, 
averba-se o cancelamento da Hipoteca, lançada no AV-4 supra. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José POIiírio (pal, 01 ele outubro ele 2001. O Oficia! cio 
Registro (a) ISlnar José ela Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X'x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x. 

PN-7-M-391; Nos termos cio rnanciato de avertlação cIo MM. Juiz ele Direito Titular 
desta Comarca Dr. Adriano Gustavo Veiga Sedu vim. expedido cios autos de carta 
precatória n° 04/2002, o:'iuncia do JUIzo Federa! Titular da 1° Vara Federal ela 
Subseção JudiCiária cle Juiz de Fora - Minas Gerais (MG) extraída dos autos de Ação 
de Execução Fiscal (Proc. n° '1 9993S.ü·j .0030-58-0) movida pelo Instituto Nacional do 
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Seguro Social - INSS contra CJF DE VIGILÂNCIA L TOA, para constar averba-se o 
termo de nomeacão de bens à penhora datada de 29 de novembro de '1.998. 
subscrita pela diretora de Secretaria Sra. Áurea Martins de Souza Ferreira, COil) 
referenciaao imóvel constante da presente matricula nomeado a penhora nos 

. autos' supracitados em garantia ele execucão. Ficando o bem em pocler do 
executado o Qual suJeitar-se as penas da lei, na' condição de fiel depositário. O 
referido·é verdacle e dou fé. Senador José Potiírio(Pa), 16 de agosto de 2002. O 
Oficial do Registro (a) Ismar José da Si~/a e Sousa .X.x.x.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X. 
AV-8-iII1-39'1: Procede-se a esta averbacão de acordo com as atribuições que me 
são confericlas por lei e a requerimento 'datado de 05/04r.2006 . da empr~esa C~IF DE 
VIGILÂNCIA LTDA, Cf\lPJ n° '19.009.885/0001-18, com sede na cidade de Juiz de 
Fora - Estado de Minas Gerais, à Rua Tiradentes n° 567, '1" andar, BairíO Centro, 
portadora do CGC/MF n" ., 9.009.88510001; Neste ato representada confomle contrato 
social pelo Sr. GILSON. DE SOUZA LEITE, brasileiíO, divorciado, maior, capaz, 
empresáriO, portador da carteira de identidade n° MG 2.409.401. expedida pela 

. SSP/MG e do CPF/MF n° 05'1.069.237-00, residente e domiciliado à Rua Rei 
Alberto n° 701, Bairro Centro na cidade de Juiz de Fora. Estado de Minas Gerais, 
averba-se a 'criação ela área ela "Reserva Florestal Obrigatória", também corn o mapa 
anexo com as coordenaelas geográficas ele acorelo' com os critérios elo IBAMA 
(Portaria 93/2006) acompanhada ela ART, sendo está área ele reserva legal de 
3.285,06t1a, bem como a averbação das Áreas de Prese,vação Permanente - APP, 
da propriedade,bem como sua quantificação em· 249,67ka, acompanhada da 
imagem do' satélite. com a locação destas áreas e ART, em favor elo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov1l1Jeis- IBAMA, relatr'io ao 

- imóvel rural, localizado neste Município de Senador José POrfírio - Pará, denorninado 
de Gleba ltuna - lote 28-A, da Fazenda Colibri, código. elo INCRA n° 8060130304305, 
NIRF nU 5.641.278-9, com uma área total de 4.356 ha (quatro mil. trezentos e 
cinqüenta e seis hectares), cuja petição fica arquivada em· Cartório para os fins de 
direito, que no iivro acima mencionado a mal1lem ela matricula (391) deste re~lÍstro, 
totalizando uma área. de 4.356 ha, inteçlrante elo imóvel rural de prop!iedade da 
requerente, é -feita a averbação, concernente a: área constituída exclusivamente 
como Reserva Obrigatória correspondente a 80% (oitenta por cento) ela superfíCie física 
do imóvel e de acordo com a lei n° 10.267, de· 24/08/200'!, que estabelece critérios 
técnicos e proceclimentos para execução ela medição dos imóveis rurais par fins de 
registro e cadastro perante o iNCHA, Receita Federal e IBAMA, onele não será, 
permitido a corte raso, sendo verdadeira alteração de sua destinação nos casos de 
transmissão a qualquer titulo, ou de desmembramento da área, COni0n11e estabelece 
o parágrafO único elo artigo 44 da Lei n° 4.77'! de '15 de setembro de 1965 (código 

. florestal) dispositivo lega! este que acresciclo ao CÓdigo florestal ela L;~í n° 7.803 de 
'18 de julho de '1989, pubiicaclo no Diário' Oficial da União de 20107ti989, bem como 
Inciso 11, art. 4° ela mediei" provisória n° 1.956-49, de 27/04f.2000, reeditada até 
medida provisória n° 2. '166-67 ele 241OBí2001. Tudo em conformidades com a 
legislação acima e copias xerografadas em anexo. ADA - Ato Declaratório Ambiental 
atualizado e protocolizado no IBAMA, mapa com as coordenadas geográficas da 
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proprieclade e com a locacão ela Área de Reserva Leoa! - ARL. tami)ém com 
coordenadas geográficas dé acordo com os critérios do IBAMA (Portaria 93/2006), 
acompanhada ele ;\RT, !rna~iem de satélite com <1 locação das Áreas de Preservação 
Permanente - l\PP da proplíedade, bem como sua quantificação em ha, 
acomp;:Hlllacla de ART, a este e que ficarn fazencio parte inte~lrante, comprornetendo
se a requerente por si seus herdeiros e sucessores a fazer sempre valida a 
presente averbação. Assim estão O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Poriírio(Pa), 28 de ai)!"!1 de 2006. O Oficia! elo Registro (a) Ismar José da Silva e 
Sousa .X.X.X.X.X.::I. .. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.KX.X.X.X.x-x.X.X. 

AV-9-M-391: Certifico que curnprinclo c!eterminação ela Excelentíssima Sra. 
Desembar9aclora Osmarina Onae!ir 3ampaio Nery, Corregedora de Justiça das 
Comarcas do InteriOí, através de Provimento nU 008t2006-CJCI de 17 de maio de 
2006, para constar averba - se o bloqueio ela presente matrícula. O referido é 
verelaeJe e clou fé Senaclor José Porfílío\pa), 02 de ,junM ele 2006. O Oficiai cio 
R"-'Istr "I" a' J- ' r'3 Q'I,,,, Q-, "3 Y"X VV v· . YXYy'· V)(V .v~l ... 0 (a) ..... 111t- f use \.L , ...... l,y.{'; e -" .. A .. ;'U,-,'I... n.X .... \ .. A.A..X ....... X.X.X.X.X .. X .. X .. h.. ,".n._.,.X_X_X.I' .. ~ .... ,_x.x. 
A" '10 .. "g'" r-~.+ifi~(, e dr'll fe' ",or, .- .'ACllle·-im"fltc' r'~ rlelec'~l"I~ da Rece'lta Feder'a' .. '1-. -1111-,_'·', "-~vl~!I!".",J .. ut_1 \.j;..tt:: o. It:: _111110;:;. ' uo, L .. "....;f Q - Q .. .. I 

em Santarém-PA, através cle OFiCIO/GABfDRF/SAN-PNW74/2007 de 14 de fevereiro 
de 2007, SlibsCííto pelo ilustríssimo SI". Álvaro BaríOs Barbosa Lima, Deie9ado 
Substituto. averba-se a relacão ele bens e direitos para arrolamentos, referente ao 
imóvel constante da presente matricula que tem como l)rGl}fieiário a empresa CJF 
DE VIGilÂNCIA l TOA, acima já identificada. DesCíicão 'dos Bens e Direitos. Imóvel 
Rural, matricula n° 391. Gleba Ituna, Lote n° 2:3-,8., Fazenda Colibrí avaliado em R$ 
9.700.000,00, par3 constar que a ocorrencia ele alienado, transferência ou oneração 
e!e qualquer cios bens ou direitos relaciona cios, cleverá ser comunicacla a ésta 
unidaele cla Secretaria da Receita Federal no prazo de quarenta e oito horas. O 
elescumprimento (!essa obri~lação implicará a imposição da penalidade prevista no 
art 9° elo Decreio - Lei n° 2.303, (le 2'1 de novembro de 1986, observado a 
conversão a que se refere o inciso I do art. 3° da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro 
ele 1991, e o art. 30 ela Lei n° 9249, ele 26 de dezembro ele 1995, integrante de 
outras corninações ieQ3is, inclusive em (iecotTência ele dano ao Erário que vier 
causado pela omissão ou inexatidão da comunicação. Nada mais. O, referido é 
verdade e dou fé. Senaclor José Pomrio(Pa), 02 ele março ele 2007. O, Oficial cio 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJU\.X.X.X.X.X.X.X.X .. xX.X.X.X.X. 

o referido é verelade e dou fé. 
°"1- <> ir;r I "~e' P'-'li'I"'I"( Pa \ O~' -le Oe7 ;:>1-1"r-o de 2000 

,-"- ! __ c~,"~~. v ! ~,' ~ L, '- id~.-.., 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CARTÓRIO iSMAR SILVA 
CNPJJ(MF) 00.46!':,.780fOOOi-45 . 

Folha n° 199 

iSMAR JOSt: DA SilVA E SOUSA . MARIA lUZIA SOUZA DA SilVA 
Oficia! Titular Escrevente Substituta 

CPF/MF n" 033.624.342-15 CPP/MF·n.o.463.063.152-6::: 

Rua Tiradentes N"537- Centro .. " 
Município ele Senaclor José PorfÍrio -,Estado cio Pará' - CEP 68.360-QOO 

Certidao de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 392 .x.xx.x.xxx.x,xx.xx.x.xx X.X Data: 17 ele Mosto (Ie 1.993 .x.x.x.x.x. 
iDENTIFICAC}í,O NOMiNAL: 'Imóvei Rural Gleba Ituna - lot'é 29-A elenominado Fazenela 
Colibri, com lliTI<l ::írea eie 4.356,00,0011<1 situada neste Muiiicípio.x:x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
NOME. DOMiCiLIO E NACIONALIDADE DO . PROPRiETÁR!O: EMPRESA' DE 
NAVEGAÇÃO. E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA. x.xx:(>i:Úxxx.x.xxx:x.xxx.xxx.x. 
Ntj",.,n 'I" R"'g:l"tro A"'er,'r N""'D h'J v X v v v v V v'v X v ".;;":'~ ,,:x X v v v'v x·x x v v X v v v 

... Ill ..... 1 U l V ....... ,.Ii. ..Iil IIVI" i U lia .i". \..I .... n •. F ........ ' ... F\.I'\. .... "-.l ... .i ... X.., .. ., ... ". 'o..I'.A.'''.'''. ". "".I ... ,,,. '\..".'''.'''. 

Matrícula de um imóvel Rural cOl'no abaixo se segue: 'iilstituto de Terras elo par::í
ITERPA Departarnento Técnico. Divisão carto~;irMica' Giéba Ituna. 'Imóvel: Fazencla 
Colibrí. lote n° 29-A Área: 4.356,00.00 ha Pet'ir'netro:'27 .450.00 (nts. Município ele 
Senador José Porfirio. Estado dó Pará. Mernorial'Descritivo. ;[lescrição elo perímetro: 
partindo-se (lo ponto M-153, ele coordenaclas geógnÚlé'as: 51°34'56"36 Wgr e 
03°5:3'14"55, orientado inicialmente por um azimuté'(rumo) 'verdadeiro de 90"00'00" 
leste, dai, seQue-se através de uma linha· reta. e' ieá,' cpni üma distância ele 
6.600,00I11ts. até encontrar-se o ponto M-'i55, ele coordenadas 'geográficas: 5'1°31'44"54 
Wgr e 03°5:3'']4"55 Sul, deste, quebrando-se com um' aZimüté (nimo)' verdadeiro de 
16°50'50" !'le, daí, se~ille-se por úma linha reti!' e"seca, c'om uma distância de 
6.5:30,00 mts, até encontrar-se o ponto M-'157, de: coordena elas çleo!;,lrMicas: 
5'1°30'40"00 iNçlr . e 03°54'54"54 Sul, deste. quebt'ando-se com' um azimute (nm10) 
verdadeiro de· 270"00'00" Oeste, ela í, segue-se através' de uma linha reta e seca 
con1 uma distâ'tlCia ele 8.000,00 mts, até chegar-se ao jjotito 'M-156, de coordenadas 
geográficas 51°34'56"36 Wgr ti 03°54'54"54 SLiI. deste: quebrando-se com um azimute 
(rumo) verdadeiro cleI80000'00" Sul, daí, segue-sepoC uma 'liniià reta e seca, com 
urna elistilncia ele ;:'.000,00 rnts, até encontrar-se 'o ponto' M-154, ele coordenaeias 
geográficas 5'1°34'56"36 iN9r e 03°57'27"27 Sul, claí, continl!ádo na mesma linha reta 
e seca, com o mesmo azimute (rumo) verdadeiro ele 180°00'00" Sul. segue-se com 
um distância média ele 1.600,00 mts, até ct1eg<ir~se ao' ponto M-153, (honto inicial). 
Fechando-se assim o polígono desta área. CONFRONTAÇÕES:' Norte: :3.000,00 mts. 
com o lote n° 27-A Sul: 6.600,00 mts, com o lote n° 31-,A,. Leste: 6.8!':,0,OO mts, 
com quem ele elireito. Oeste: 6.600,00 mts, com os lotes n°.s 2:::-A. e 3D-A. 
Devidamente cadastrado no I!'lCRA, cujo certificado ele cadastro - CD fica fazendo parte 
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inteGrante deste clocumento. Proprietário EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E '-OMÉRClO 
r 

TRES BARRAS L TOA, pessoa jurídica de direito interno, com sede· na cidade de 
A.ltamira - Para. 3 Travessa Lindolfo Aranha n° 256, inscrita no Cadastro Geral de 
Contribuintes elo Ministério da Fazenda CGCíMF n° 63.:::56.454/0001-89, e Inscrição 
Estadual n015. '159.077-0. Numero elo reç,listro anterir: Não há. O referido é verelade 
e dou fé Senador José Porfirio (Pa), H de a~lOsto cie 1.993. O Oficial cio Registro (a) 
Isnlar José da Bilva e Sousa .X.X.X.JCX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X'>CX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.K 

R-H,1-392; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda, elatada de 
'12.08:1.993, lavra ela às ils 43-vOi45 elo livro n° 108, cio Cartório cio P Ofício ela 
comarca de AitaminJ - Pará, o imóvel constante da presente matricula foi 
aclquirido pela firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS 
L TDA, acima já qualifica; Neste ato representado por seu sócio proprietário, o or. 
i 1l!7 GONZAGA DE sOUZA. brasileiro, c3sado, comerciante, resieiente e dorniciliacio 
na cidaeje de ,.8.;.Itarnira - Pará) 3. Rua -1° de janeiro nQ 1446, portador da cédula de 
identidade RG n" 7.354-SSPíPA e detentor elo C!CJMF n" 024.5iO.t:52-15, por 
cornpra feita 30 senil0r PAULO ROBERTO SOFiRO, tJrasiieiro, solteiro, maior, 
comerciante, residente e dorniciiiaclo na cicl3de ele Belém - Pará, à Travessa Mariz e 
B3ri"OS sinO) p3ss3~iern por ,ô\ltarnira - Pará, pot1~dor da Carteira de Identidade n.o 
9\8.433- SSP/SP e cio CiCífviF n." 018042.333-68, pelO preço ce!10 e ajust3clo cle R$ 
50.000,00 icinqlient3 rnil cruzeiros re3is). Condições: às ela Escritura. Celtidão: Certifico 
n -10"· fé. a"~ o iI--,,' ->otn -I'" TI'~fl~'l"IS";;()' -lo, Q~n" l'l-/.Vn ·l" I T B I f~'1 ')~C'O ~ U I.. '--, .,-~t:- "f.rJO..:-.. "; \. .... " . 0\ ,:}I 1.- ,-, • .::!,j lt"C' ut;,: '-' ! lU v...- - ., .. 1 .0. f ~_I 
;'Int " ~ PreT-e'ltlll'a 'illmir,'!,"1 de "eharlOr Jose' P"'il'ri" pôr"; ~tr"'IPs d" r",'I':; rle ;... ...... o •• - . 1\ ............... G. -..::;·n...... . ........... - -, <"I o .. 0:\ .... _ Co! ~4- 't.~ '\.... 

recolhimento n" 0077, expedida pela referida Prefeitura, no vaior de Cr$ '1.000,00 
(t1urn n1il cruzeiros reais). () referieJo é verdade e dou fê. Senador José Porfirio - Pará. 
'17 ele a~losto eie 1.993. O Oficial elo Reçlistro (a) ismar ,José da Siíva e Sousô .x,x, 
AV-2-M-392; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel cia presente 
i11atrícuia íoi élclquirido inicialrnente por LUIZ PIt"JHO DE BARROS, através de titulo 
ele posse, dataclG de 20.12. '1.904, expedida pela Intendência Municipal da Vila cle 
SOllzel, por seu intenciente José PO!iírio ele Miranda .Junior, reçlistrado 3S fls 76 do 
livro n° IV, o qual por sua vez aiienou à JULIO MARiA SANTOS, ex vi da 
escritur~ pública de compra e vencia! datada de 07.04.1.940 1 lavrada às íls 18:3-vo 
elo livro n° V, no Ca,tório Sarnuei Almeida do '1° OfÍcio da ciclacie da cidade de 
i~larapé Miri-Pará, que por seu turno alienou à PAULO ROBERTO SOEIRO, ex vi 
da escritura pública de compra e venda, clatacl3 cle :,a.OH.1.9BB, lavrada às fls 19:'.
v- ao livro n° 43, no Cartório Samuel .A.lme!eia elo 1Q Oficio ela cidade de Igar'!,Pé 
Miri-Pará. este por vez alienou ã atual proprietária à EMPRESA DE NAVEGAÇAO 
E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TDA, tudo consoante cia escritura mencionada no 
R-I, dest<l matricula. O referido é verdade e (lou fé. Senador José Porfirio(Pa), H de 
"--·_·0 -,- 1 cC"} (-, (-"i";~1 (l'~ Re(I;"'t·O ''''\ I"I-"'~r lose' -I" ""llva ,~ '~Oll"~ v X 1. 1. v 1. v X dy1,}~l ue! .tkj·_,. _, jH ..... I-v _ V '"- ".=,.'.:)l \0., .... ' !!~ '\..!. - \. o. ..... l· li t;: v J_ ,,-,o J\. '\. ,. \J\_ Lh .. \. 

R--Lf.]l_ ')~p' 'h,c. t""l-I'O" d-a o::.-.r·I·I'llI'··- ou' ')11'"" de r.r'''ll-)r·~' e ·';'<>'ld~ ,I" ta 'I':; "e ')'1 (I'e , "_" IV "_',-, "-, 1 4 v~ __ ,I I -.J _ ...... .:I\., I a I , '"''I..'< I,.,.VII I?i 11' '_"I ~ 1 Q; _ ...... ~ ~_~.J -

março ele '1.99:3, lavrada nas Nolas elo Cartório elo 1" Oficio da comarca de Altamira, 
~"["J~-i" -, ... p"r'" !"··l~,,·-jJ .;" ~" 16 ""I'1Q rio II·'''-'[) rl" '120 -Oll O n° "[ o")'j A QO ~) t:.,-< a,-~",; l;v t:'l. G. ai "" ... ,\'.0 0;.,:) lltJ l-V ~ ,'-' '- ~l - • ,_'o ~ _ l,'_',_' - - ..... U. \_ 

imóvel constante ela 'presente matricula TOi adquirido iJela CJF DE VIGiLÂNCiA 
L TOA, empresa com sede na cidade ele Juiz ele Fora - Estaelo ele Minas Gerais, 
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ã 'Rua Tiradentes na '567, '1° anelar, portaciora do CGC/MF na 19.009.885100D1; Neste 
'ato representado p()r' seu' bastante procuradOí o SL GERALDO FIGUEIREDO 
MONTEIRO FILHO, brasileiro, divorciado, empresário .. residente.. e domiciliado em 
Belo _ Horizonte, .. Esfaelo ele Minas Gerais ã. Rua Benvinda ele Carvalho, n° 19'\, aptO 
60'1. portador da CédUla de Identidade RG na M-t.l02.136-SSP/MG e do ClêflvlF 
nOI92.756.92p~53, eXvl' do Instrumento Público de proc~ú:ação, lavrada no Serviço 
Notaria! cio 10 Ofício de Notas da ciclacle ele. Belo Horizonte - Est<ldo de Minas 
Gerais, l<lnç<lda às fls'-'017 cio livro na 764-P, em 25/03tl998 e que fica arqUivada 
em Gartório 6ar" 'fitls-ele direito. Por compr" íeita ã EMPRESA DE NAVEGAÇÃO 
E COMÉRCIO TRÉSBARRAS L TOA, pessoa jurídica de direito interno, com sede 
nesta. cidade' de Altamira· - Estado do Pará, à Travessa Unclolfo Aranha na 2!:,6, 
portaeiora do CGCiMF n° 63.856.454/000'1-89, e !nsc~ição Estaduai na i5.159.077-0; 
Neste ato representado por seu bastante procurador o Sr. ARLINDO LUIZ MOREIRA 
DE SOUZA, brasileiro, 'casa cio, empresário, residente e. domiciliado nesta cidade, 3 
Rua i ó de Janeiro n° 1446, portaclor ela céclula de identidade RG n° '1474306-SSP/P,Il, 
e detentor do ClêlME n° '267.307.5:32-;::7, ex vi do Instrumento Público de 
procuraç30 lavrada nestas Notas 3S fls :'194 do livro ,081 em 3010311998 e que fica 
arquivada em càrtório para fins de direito, sendo iavrada no Cartório do 10 Ofício ele 
Altarnira - Pará, pelo, preço certo e ajustado de R$ '10000,00 (dez mil reais). 
Conclições: às . da esCritura. O referido é verdade e dou fé. Senador José POlíirio
Pará. -13 de abril clé '1.993. O Oficial do Reoistro (a) Ismar José eI<l Silva e Sousa. 
AV-4-M-392: . PíOcede'-se a esta averbação- nos termos da Escritura Pública de 
declaração, datada ele '28 de setembro de 2000, lavrada no Cai1ório elo I" Ofício 

, de' Notãs do Tabelionato' Maninho Faria na Galeria Pio X, 70 Centro no Município 
e Comarca de -Juiz ele Fora, Estado ele Minas Gerais, lança<la ;,S fls 028. do livro 
392, para' que fique constando que CJF DE VIGILÂNCIA L TDA; já qualificada no 
R-3, representada :por seu sócio Gil SON DE SOUZA LEITE, brasileiro, divorciado, 
empresáriO, residente e clomiciliado na cidade Juiz de . Fora - MG, CI n" MG-
2.409.401 SSP-MG, CPF n° 05'1.069.237-00, que conforme instrução n otTn ativa 
conjunta n" 00'1, de 31 ele agosto de 2000 da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN e o Instituto Nacional ele Segurança Social - INSS, declara para 
to'dos fins de direito, que o imóvel constante da presente matricula será ot)jeto de 
hipoteca com a clausula objeto que a empresa supra por seu represente legal dor 
em g<lrantia hipotecaria em primeiro grau em favor da união este de propriedade de 
declarante. Obrigando-se administrar o imóvel ora declarado para ~!8Jantia e ciele 
não dispor, ceder, alienar, arrendar ou gravar de Qualquer ônus em favor de 
terceiros sem prévio' e expresso, consentimento da credora - União. Ficando a 
mesma como possuidora do tem a ser dado em amanHa. na aualidade de fiei 
depositário, assumindo neste ato todas <lS responsabilidades, 8lican;los e ônus 

. clacorrentes das leis civis, penal e trabalhista, obriqanc!o-se a manter o imóvel nas 
condicões hoje encontraelas. Conclições: às ela escritur<l. O referido é verdacle e ,jOli 

fé.Sériador José Portírio (paI. 24 dé setembro de 2000. O Oficial do Registro (a) 13mar 
.José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x..X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.KX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 
AV-5-M-392; Procede-se a estíl avert)ação nos termos da Escrituííl p(mílc" Deci;m~ção, 
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d31303 de 19 ,je seteml)ro de 20Q1, lavrac!a no Tabelionato Maninho Faria, '1" Oficio 
de Notas na Galeria Pio X. 70 - Centro no Município e Comarca de Juiz de Fora. 
Estado de Minas Gerais, lança ela às fls 0'15 do livro 403, para que fique constante 
que C~1f DE ViGILANCIA LTOA, com sede na Rua Tiraclentes, 567-1° andar, nessa 
cidade CN pj nO'i 9.009.8::i5iOOO·I-18: Neste ato representada pó seu sócio Gil SON 
DE SOUZA ! EiTE, brasHeiro, (Hvorciado, ernpresanQ, residente e -dOrYitciliacfo na 
CiG3Cle Juiz de Fora - MG na Rua das Petúnias n° '122, Bairro 'Nõvo Horizonte, 
carteir3 de identidade nü 27'32.877 iFP/RJ. CPF n° 051.069,2:37-00, que falando por 
seu representante leClal, foi dito na forma e sob as penas da lei, para todos os fins 
ele el!reito, que 3firrnou em (13\a de 2:3 ele setembro de. 2000, uma escritura 
pÚblica de decl"ração lavrada no livro 392, fls 02:3 da serventia do ]C Ofício de 
Not3S ele Juiz ele Fora. Rel"tivarnenle à bens de propriecl<lde de ora eleelarante e 
objeto elas miltriculas cio Caltório ele SenacJor José Porfírio, Estado do Pará. 
deviclamente descritos corno sen,Jo imóvel Gleba Ituna, Fazenda Colibrí. lote n° 28-A, 
objeto cio registro matricula n° 39" ela cornare<l de :3enac!or .José POIiírio, Estado cio 
Parà, no livro 2-6, fisl98. CCIR ele n° 806013030430-5 e ITR ele n° 5,641.27:3-9 
e imóvel Gleba ituna, Fazenda Colibrí. lote n° 29-A, matricula n" 392 da comarca 
de Senador ,José Portirio, Estaelo do Pará, no livro 2-B, 11s '199, CCIR n° 
806013030457-7 e ITR ele n" 5.641.279-7, estes ele proprieclacle ele CJF DE 
VIGILÂNCIA L TOA, e que seriam objeto ele HIPOTECA com a cláusula acljeto em 
favor da união e outras avenças ali estabe!ecielas, pelo presente instrumento e na 
melhor forma ele clireito, revol:,!a expressamente como fato revogada fica a 'supra 
mencionada escritura. tornando-a portanto sem qualquer efeito. cancelando-a 
inte~Ir;.llmente e autorizando ao Sr. Oficia! cio Cartório do Ünico Ofício, registro de 
imóveis, de Senador José Porfírio - Pará, a promover as baixas ou cancelamentos 
nas averbações ou reçlístros feitos nas ante ditas matriclI!(lS, tendo em vista 
arrolamento dado à união, na declaração HEFIS, iunto 30 Ministério. da Fazenda. 
Secretari" ela Heceita Federal no programa cle Recuperação Fiscal, liberando "ssim 
totalmente os ônus que çtravarn emos imóveis. Condições às eia escritura, O referido 
é verdade e dou fé, Sen3cior josé Portírio (Pa), 29 de setembro de 2000, (> Oficial do 
R.e9istro (d) lsrnar José cla Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X-X.X.x.x..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

AV-6-M-392; Em 0'1 de outubro (le 200'1. Conforme escritura pút)lica ele ,declaração 
datada de 'j9 do mês de setembro de 2001, lavrada no Tabelionato Maninho Faria-
1° Oficio de Notas cio Munícipio e Comarca de Juiz de Fora, Estado de. Minas 
Gerais, lançaeia às tis Oi 6 elo livro 403, firrn3da pelas paltes acima qualíficaeias, 
averba-se o cancelamento da Hipoteca, lançada no AV-4 supra. (> referido é 
verclade e clou fé. Senador José Portírio (Pa), 0'1 de outubro de 2001, O Oficial do 
Re~listro (3) isrnar José d3 Siiva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X .. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.KX.X.X.X.X.X. 
AV-7-M-392; Nos terrnos elo n13n<:lato cle averbação (10 MM, Juiz de Direito Titular 
elesia Comarca DL ,I'.,driano Gustavo Veiçta Seduvim, expeelido dos autos n" 04i2002 
de carta precatória, Orillncla ela F Vara da Justiça Federal da Subseção .Judiciária 
ele juiz cle Fora - Minas Gerais (iv1G) e:<.traíela Cios autos de Ação de Execução Fisc,,1 
{Proc. n"19993:3,O'!.0030-58-0\ movida pelo - iNSS contra ' CJF DE VIGILÂNCIA 
L TDA, para constai' averba-sé o termo ele nomeaçao de bens à penhora d;ôtacla de 
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29 de novembro ele 1.998, subscrita pela diretora de Secretaria Sra. Áurea Martins 
de Souza Ferreira, com referencia ao imóvel constante da presente matricula 
nomeado a penhora nos autos supracitaclos em garantia ele execução. Ficando o 
be;-n em poe!er do executado o qual sujeitar"se as penas ela lei, na condição de 
fiel depositário O referido é· verdade e dou fé. Senador José POIiírio (Pa), '16 de 
agosto de 2002. O Oficial do Registro (a) IsmarJosé da Silva e Sousa .x.X.X.XJ< .. X .. X 

AV-8-M-392: Procecle-se a esta averbação de' acordo· com as atribuições que me 
são conferidas por lei e a requerimento datado de .05J0412006da emiesa CJF OE 
VIGILÂNCIAl TOA, CNPJ n° 19.009.885/000:1-18, com sede na cidade de Juiz ele 
Fora - Estado de Miilas Gerais,' à Rua Tiradentes. n° 567, '1° andar, Bairro Centro, 
pOltaclora do· CGCfMF n° 19.009.885/0001 : Neste ato representado confolme contrato 
social pelo Sr. GilSON. DE SOUZA lEITE, brasileiro, clivorciado. maior, capaz. 
empresário, porti!clor da carteira de identidac!e n° MG 2.409.401, expedida pela 
SSP/MG e do CPF/MF n° 051.069.237"00, residente e domiciliaelo à Rua Rei 
Albelto n° 70'j; Bairro Centro na cidade de juiz ele Fora, Estado de Minas Gerais, 
averba-se a criação di! área da "Reserva Florestal Obrigatória", também com o mapa 
anexo com as coordenadas geográficas de acordo com os critélios do IBAMA 
(Portaria' 93(2006) . acompanhada da' ART" sendo está <área" de íese"ia legal de 
3.379, '15ha; bem.como' a averbação das Aít;as . de Preservação PennanenÍe - APP, 
da propriedade," bem- como .' sua quantificação ·em.·178,20ha, acompanhada da 
imaçlem cio satélite com a locação elestas áreas e ART; em favor cio instituto 
Brasileiro cio Meio Arnbiente e elos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, relativo ao 
imóvel. rura!,:localizado neste Município de Senador José· POIiírio - Pará, denominado 
de Gleba Ituna-Iote 29-A, ela Fazenda Colibrí .. código, do INCRA n" :3060130304577, 
NIRF 1'10 5.64'1.279-7, com urna área total de 4~356 ha '(qu(llro mil, trezentos e 
cinqüenta e seis hectares), cuja petição fica arquivada em 'Cartório para os fins ele 
direito, que no livro acima mencionado a rnarçlem da matricula (392) deste reçlistro, 
totalizando uma área de 4.356 ha, integrante do imóvel rural de propriedade da 
requerente, é feita a' averbação, concernente a ,área constituída exclusivamente 
como Reserva Obrigatóriacorresponclente a· 80% (oitenta por cento) da superfíCie físiC<l 
elo imóvel e ele acordo com a lei n° "10.267, de 28/08/2001, que estabelece critérios 
técnicos e proceelimentos para execução ela meclição dos imóveis rur!lís p!lr!l fins de 
registro e cadastro perante o INCRA, Receita Federal e IBAMA, onde não será, 
permitido a cOlte raso, sencio verdadeira alteração de sua destinação nos casos de 
transmissão a qualquer titulo, ou' de elesmenüm:unento' da área, conforme estabelece 
o parágrafO único cio al1igo 44 ela Lei n° 4.77'1 ele '15 de setembro de '1965 (cÓeligo 
florestal) dispositivo legal este .que acrescido ao código florestal da Lei n" 7~8Q~' de 

'1::: de julho ele 1989. publicado no Diário Oficial ela União de 20/0711989, bem como 
Inciso' 11. ali. 4° da meclida provisólia n° 1.9!:",6-49, ele 27104/2000; reeditada· até 
medida . provisória n° 2. '166-67 de 24108/200"1. Tudo em conformidades' COril a 
legislação' acima e copias xerografac!as em anexo, jI,DA - Ato Decl,mitório Aqlbienta! 
atualizá do e protocolizado no IBAMA; mapa com as coorclenadas çleográfícas cla 

'. propriedade e com a locação da Área de Reser/a Lega! - ARL, também com 
coordenadas geográficas de acordo com os critérios do !BAMA (portaria 93/2006), 
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acornpan!lacla ele A.RT. irnaw~m ele satélite com a !ocacão das ÁJeas ·je Preserva cão 
Permanente - APP da -propriedade, bem como' sua quantiticação em 'ha, 
acompaniiada de AR!. a este e que ticarn fazendo parte inteç/fante, comprornetencio
se a requerente por si seus hercleiros e sucessores a fazer sempre valida a 
presente averbação. Assirn estão O refericio é verdade e dou fé. Sen<lclor José 
POrfírio(Pa), 28 de abrii ele 2006 O Oficial do Registro (a) Isrnar José da Silva e 
Sousa .X.X.X .X.X.X .X.X .x.x .. X.X.X .X.X.X.X .X.X.KX.X.X.X .KX .X.X .X.X .X.X.X .X.X .x-x .X.X .X.X .X.X.X .X.X .KX. 

AV-9-M-::'92; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. 
Desernbargac!ora Osrnarina Onaciír Sampaio Ne/v, - Corregedora de Justiça das 
Comarcas elo Interior, através ele Provimento n° 008f2006-G.JCI de 17 de maio ele 
2006, para constar avertja - se o bloqueio ela presente matricUla, O refetido é 
verdade e dou fé Senador ,José Porfírio(Pa), 02 de Junho de 2006, O Oficial do 
Rf'rflstr'o I;)' ICI-'- ~r' JO",6 C'" C'ih,~ - C ~,,<'~ v 1. v Y. y. v X v X y. y. v X X X X X X X v v v v v v V i _":::... \t.) ...... ,lo • ,., ...... h:~ ~ ....... IVÔ. e \JUUt...l~ f ....... A. •• '- __ • .f ...... .1''-_ ••• '-._"-.1'> •• ••• " .•• • í'-.I .. .í .... .f .... b .• í ... r\. 

AV-10-ivi-392; Certifico e (Iou fé que a requerimento ela Deiegacia da Receita Federal 
em Santarérn-P,i", através ele OFICI01GAB/DRF/SAN-PA1N Q 74í2007 dei4 ele fevereiro 
de 2007, subscrito pelo Ilustríssimo SI'. Álvaro Barros Barbosa Lima, Delegado 
Substituto, averba-se a relacão de bens e direitos para arrolamentos, referente ao 
imóvel constante da presente matricula que tem a empresa C~lf DE VIGILÂNCIA 
L TOA, acima já identificada. Descrição elos Bens e Direitos. Imóvel Rural, matricuia 
n° 392, Gleba Ituna, Lote na 29-1\, Fazenda Colibrí avaliado em R$ 9,700.000,00, para 
constar que a oco!rência cle alienação, transferência ou oneração cle qualquer dos 
bens ou direitos relacionados, deverá ser comunicada a esta unidade da Secretaria 
ela Receita Federal no prazo de quarenta e oito 110ras. O descumprimento dessa 
obrigação implicará a imposição da penaiidade preVista no art, 9° do Decreto - Lei na 
2.30::', de 21 ele novernt)ro cie1986, obse,-.ado a conversão a que se. refere o 
inciso I rio "It ')Q ri" le'l ,,0 ü ')0') (lo ')0 de dp~ell1bro r'e '1 C.C!1 e o .,rt "u- ct" i",' u, • '-i .. ,. "_I .. t;O • 11 iJ .. JI.-I.J) , ..... .J ..,.L lA.~ ... , "'Il-•• J La L.. .... 

n° 9,249, ele 2Có ele cfezemtj[O ele 'j 995, integrante ele outras cominações legais, 
inciusive ern clecorrência ele elano ao Erário que vier causado pela omissão ou 
'l'lev~t'ld;;o r'·:; C'-"11l>tliC~'-"O ~'~Ch ~l~i., (-, rnfr""ldo e' "er'(h"e f' cln" f~ '''''Ii''dor lo""~ ! -AQ Q .... i'L1 VI I •• 'I!~\>Q\..i. I'I~ h?i I! Gi ....... ..;' c.c.:: •. , - y . _~QU· _" _._._~ C • ..... 0;:_ "'"_ , '-! ..... t;:: 

POIiirio(Pa), 02 ele maí-ço de 2007. O Oficial elo Reçlistro (<.li Ismar José da Silva e 
Sousa X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.x.x..X.r. .. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x..x.X.X.X.XJCX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

o referido é verelade e dou fé. 
Semlijor ,José POliílio(Pa), 02 ele Dezembro ele 2008 _w __ ... 

~~~~knLdQ(dh~~~~~~-- ~, 
ISr.iAR J( -E DA SilVA E SOUSA '\. 
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Livro n° 2 - B Folha n° 200 

REPÚBLICA FEDERAT!VADO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ/(MF) 00465.78010001-45 -
IS~"lAR JOSÉ DA SilVA E SOUSA MAR!.A LUZ!J1, ~;OUZA DI', SiLW\ 

Oficial Titular Escrevente Substituta 
CPF!MF n.o 033.624.342-15 CPFíMF n° 463.063.152-6::: 

Rua Tiradentes N.o 537- Centro 
Município cleSenador José Porífrio - Estado cio Pará - CEP 6:::.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRicULA )93 .XXX.x.xX.XX.X.XX.X.X.X.X. X.X Dala: 17 de Agosto ele i .993 .x-x-x.X.X. 
'IDENTiFICAÇAO NOMINAL: Imóvel Rural Gleba Ituna - Lote 27-A denominado Fazenda 
Colibri, com uma área ele 4.35611300300ca situada neste MwiicíiiiO'.x.xx.x-x.x.x.x.x.x.x.x.x 
NOME, DOMicíLIO E NACIONALIDADE DO' PROPRIETÁR!O: . EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCiO TRÊS BARRAS L TOA, x.x.x.x.icxx.x.x,x.x.xx,x,xxx,xx.x.u. 
Núrnero do Registt"o"Anteriof". Não 'hQ .X.KX.X.X.X.X.X.X.X.X.K.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJCX.X.X.X.X. 

Matrícula de uma área de terras Rura! localizada no Município de Senador ,José 
Poriírio, Estado do Pará, Comarca do mésmo notne,' com a mesma clenominação 
Gleba - Ituná. IOle'27-,.1l" inióvei Fazenda COlibrí,éom "área -totai de 4.356haOOaOOca 
(quatro mil trezentos e cinqüenta e seis hectares) e" um Perírnetro: 3'1.700,00 mts 
(trinta e um mii e setecentos metros), coma seCluinte'descricão elo perímetro: 
partindO:-se do ponto M-l!':,6, de coordenadas geográfic;Ís: 5'1"34'56~' Wgr e 03"54'54" 
Sul, orientado inicialmente por um azimute (rumo) verdadeiro de 00"00'00" ao Norte 
de Greenvvicil, ela í, segue-se através de uma linha reta e seca, com uma distância 
de "1.600,00 mts, até encontrar-se o ponto M-'159, de 'coordenadas );leográficas: 
51 "34'56"36 V\I);lr e 03"53'34"27 Sul, daí, continuando na mesma linha' reta e seca, 
com o mesmo azimute (rumo) vereladeiro de 00"00'00"' áü . Norte de Greenwich, 
segue-se com urna distância de 4.400,00 mts, até encontrar-se o ponto M-,!(:iO, de 
cOGI'defl~rla~ geogf'a'-fic~~' "1""'4'''''''''''' \("gr e 1'1"°"1""'2"7-') "1'1-- -Iesl~ (ll'e')I'~I-d----. j \,. . C-IU,j . ... 11 oOi..:J. ;.} __ I ::Jv o_H . .' VY I . u-.) "_I _ -~ _ L -...l_f 1 u· t:, _,J -I-- -n I u-~e 

com um azimute (rumo) vel'dacleirü ele 90°00'00" Leste, daí, . seClue-se através de 
uma linha reta e seca com uma distância de 6.500,00 m'ts, até chegar-se ao ponto 
M-161, cravado na margem esquerda elo Rio Bacajá, ele coordenadas geográficas 
51"31'44"54 \iVgr e 03°51 '32'72 Sul, deste, quebrando-se corn um azimute (rurno) 
verdadeiro de 'i24"20'00" Se" daí, segue-se subindo' '6 citado Rio através de sua 
mar~lem esquerda por uma linfla tortuosa com diversos ntmos' e graus, com uma 
distância de 6.540,00 mts, até encontrar-se o ponto M-15:::, tarnbérn cravado na 
margem esquerela do Rio Sacajá, de coordenadas geográficas 5F30'OO"00 WÇlr e 
03"52'30"00 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 196"50'50" 
Sw, daí, seÇllle-se através ele lima linha reta e seca, corn um distância de 4.660,00 
mts, até cheÇlar-se ao ponto M-'157" de coordenadas Çleográficas 5'1°30'40" Wgr e 
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03°!':4'54"54 Sul. deste. auebranclo-se con1 Um azimute (rumo) verdadeiro de 270°00'00" 
Oeste, daí, segue-se por uma linha reta seca, com uma distância de 8.000,00 mts, 
até encontrar-se o ponto 11.1-156 (ponto iniciai). Fechando-se assim o pOlígono desta 
área. CONFRONTAÇÕES Nor1e: 6.500,00 mts, com o lote na 25-A Sul: 8.000,00 
mts, com o lote nO- 29-A leste: ·1·1.200,00 mts, com o Rio Bacajá (divisa natural). 
Oeste: 6.600,00 rnts. com os lotes nOs 26-A e 28-A Devidamente cadastrado no 
iNCRA, cujo cetliíicac!o ele caclastro - CD fica fazendo parte integrante deste 
documento. Proprietário EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. E COMÉRCiO. TRÊS· BARRAS 
L TOA, pessoa jurídica de direito interno, com seele na ciclade ele J\ltamira - Pará, à 
Travessa Lindolfo Aranha n° 256. inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda C(3C!MF n° 63.856.45410001-89, e Inscrição Estadual na 
!5.159.077-0. Numero elo registro anterior: Não 1Já. O referido é verdade e dou fé. 
Senaelor José Porfírio (Pa),l! de agosto de í.993. O Oficial do Re~listro (a) !smar 
José (13 Silva e Sousa .X.X.X.X.A.X.X.X.X.X.X.A.X.X.X.X.X.X.X.KX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

R-·)-M-393: Nos termos (til Escritura Pública ele compra e venda, c!3tacta de 11.08.·1.993, 
lavrada às fls 37-vCi39 cio livro n° 108, cto Cartório do 'iO Ofício cla comarca de 
Altamira - Pará, o imóvel constante da presente matricula foi adquirido pela firma 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS LIDA, acima ja 
qualifica; Neste ato represeniado por seu sócio proprieiário, o Sr. LU!Z GONZAGA 
DE SOUZA, r)rasiieiro, casaclo, cornerciante, resiciente e clomiciiiado na cidade ele 
AI!amira - Pará, à Rua '1° ele janeiro n" ·i446, portador da cédula de identiclade RG 
na 7.854-33P/PA e detentor cio CIC/MF n° 024.510.852-15. por compra feita ao 
senhor PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, resiclente e 
domiciliado na cidade ele Belérn - Pará, à Travessa Mariz e Barros sIn°, passagem por 
Altamira - Pará, portador da Carteira de Identidade n" 918.433- SSPfSP e elo CIClMF 
11 ° 0.1 0 042 ')')') 6° \--1" I·I·~("'\ c~·t- - "J·II-t·'rlo ct A R'" '>0 OOU~· 00 l-irlCI(I""t·' 111·11 CI·luz"r·r·o<:: _ '_'. - ,"_,,_,-_,- h_I: Je ,) .J '1:,:-;(,. l"..'I:,:f {] e a _.J ~..... ""--' ~,'"-. _ , ,t;. ·_1 .......... 1\ o ..... - -' .... 

reais\. Condições: às da Escritura Certidão: Certifico e dOll fé. aue o Imoosto de 
Transmissão' de Sens Imóveis - I.T.S.I, foi pa~lO junto a Prefei'tura Muni'CiPal ele 
Senador josé Portírio - Pará, através da guia de recolhimento n° 0078, expedida 
pela referida Prefeiiura, no vaior de Cr$ 1.000,00 (llUm mil cruzeiros reaiS). O 
referido é verdade e dou fé. Senador José Potiírio - Pará. i 7 de agosto de i .993. O 
Oficial elo Registro (a) !smar José da Silva e Sousa .x.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X. 
AV-2-M-393: Proceeje-se a esta averbacão para constar que o imóvel da presente 
matrícula foi adquirido iniciaimente por 'MAiliOEL ANTo.NIO QUARESMA, através de 
titulo de posse, datado ele 15.03.1.905, registrado às fls 84 do livro n° N, expedida 
pela Intendência Municipal da Vila de BOllzel. por seu !ntenclente José POliírio ele 
Miranda Junior, o quai por sua vez alienou à LÚCIO ALVES DE MATTOS, ex vi 
da escritura pública de compra e venela, datada ele 12.09.1.940, lavrada às fls 
189-vO cio livro n° V, no Cal1ório Sarnuei ./i.,!meida do 1 Q OfíciO ela cidade da 
ci(lade ele Iqarapé Miri-Pará. que por seu turno alienou à PAULO. ROBERTO 
SOEIRO, ex-vicia escritura p(lblica ele compra e vencia, datada cte 23.08.1.988, 
lavracl!! às fls ·193-vo do livro n° 43. no Cartório Samuel Almeida do 1° Ofício da 
cidade de igarapé Miri-Pªrá, este Ror vez alienou à atuai proprietária à firma: 
EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO TRES BARRAS L TOA, tudo consoante 
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da escritura mencionada no H-1, desta matricula. O referido é verdaeje e (!ou fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 17 de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJtx.X.X 
R-3-M-393; Nos termos da Escritura Pública de compra. e venda, datada de 03 de abril 
de 1.99:3, lavrada nas Notas do Cartório do '1°· Oficio da comarca ele AIt!lrnir!l, 
Estado do Pará, lançada às 11s 3::0/3:3 do livro n° '128. sob o n° 7.838. O imóvel 
constante da presente matricula foi adquirido pelas empresas UNIÃO 
AUXILlADORA DOS CEGOS DE MINAS GERAIS, que pela presente escritura acima 
mencionada adquiriu uma área correspondente a 20% (vinte por cento) da área lolal 
do imóvel descrito acima entidade com sede na 'cidade- de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, à Rua Mamoré n° 664, Bairro Santa Tereza, pO!tador do CGC/MF 
n" 17.197.:33'11000'1-06; Neste ato representado por seu bastante procurador o Sr. 
GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO FILHO, brasileiro, divorciado, empresário 
residente e elomiciliaclo em Belo Horizonte, Estaclo ele Minas Gerais à Rua 
Benvinda ele Carvalho, n° '19'1, aptO 601, portador da Cédula ele Identidade RG n° 
M-·l.'102.B6-SSP/MG e do CIC!MF nOI92.756.92t~53, ex vi do instrumento 
Püt)jico ele mandato de procuração, lavrada no Serviço Notari3i cio 1" OfiCio ele 
Notas ela cidade de 8elo Horizonte - Estado de Minas Gerais. lancada às t1s 042 do 
livro n° 764-P, em 30/03t199:3 e que fica arquivada em Caítório ·para fins de 
direito; UNIMÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRíCOI AS E INDUSTRIAS L TOA, que 
pela presente escritura acima mencionada adquiriu uma área cO!Te~pondente 3· 7Q% 
(sptenta por cento) ela área total cio imóvel descrito acima, empi-esa com sede na 
cielacle ele Matozinhos, Estaelo cio Pará, à Rua Pernambuco n° 342, portacjora do 
C<3C1MF n° '17716.3'12/0001-12: Neste ato representado pelo ··3r. GERALDO 
FIGUEIREDO MONTEIRO .FILHO, acima já qualificado, ex vi do Instruniento Público 
de mandato de' procuracão lavrada no Cartório do 2° Ofício de Notas da cidade de 
Matozinhos - MG. lançadas às t1s 039 do livro 030 em 30/03/'1998 e que fica 
arquivada-'-énrcaltÔt"io

J 

para fins de direito: COTA 1.000 EDIFICAÇÕES L TOA, que 
pela presente escritura acima mencionada adquiriu uma área correspondente a 10% 
íciez por cento) ela área tot31 do imóvel desctito acima, com secle na cidade ele Nova 
Lima - MG, à Rua Campo n° 80, Bairro Vale do Sereno, ponaaora do 
18.820.399/0001-12; Neste ato representado por seu bastante procurador o Sr. 
CiERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO FILHO, acima já qualificado, ex vi cio 
Instrumento Público ele manelato ele procuração, lavrada no 4° Ofício de Notas da 
cidade ele Belo Horizonte - MG, lançada às tls 129 elo livro n° 3~,O em 0310311 99:3, 
que fica arquivada em Cattório parã fins de direito. Por compra feita à EMPRESA 
DE ~JAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, pessoa .iurídica de direito 
interno, com sede na cidacle de Altamira - Pará, à Travessa Lindolfo Ar3nha n" 256, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazend3 CGC1MF n° 
6:3.:356.454/0001-89, e Inscrição Estadual n° 15.159.077-0; Neste ato representado por 
seu bastante procurador o Sr. ARLINDO LUIZ MOREiRA DE SOUZA, brasileiro, 
casado. ernpresário. resielente e domiciliado nesta cidade. à Rua 1° de Janeiro n° 
'1446, portador da cédllla de identidaeje RG n° 147 430frSSP/PA e ,jetentor do 
CiCíiviE n° 267.307.582-87. ex vi cio instwmento PÚi)i!co ele procuração lavra,ja nas 
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Notas do Cartório cio I G Ofício de Altamira - Pará, lanC3cla às fis '194 cio liVro 03 i 
em 30.03. '1.998, que fica arquivada em Cartório pará rins de direito. Pelo preço 
certo e ajustacl0 de R$ 10.000,00 (dez rni! reais). Condições: às da escritura. () 
referido é verdade e dou fé Senador josé Potfírio - Pará. 13 de abril de 1.993. O 
Oficial elo Registro (a) ismar José eia Silva e Sousa .K.K.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X 

AV-4-M-393: Certifico que curnprincio determinação da Exce!entíssima Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corre~)edora de Justiça das 
Comarcas cio Interior, através ele Provimento n" OOB!2006-C,ICi ele 17 de maio de 
2006, para constar averba-se o bloqueio da presente nlatrícula. () referido é 
verdade e elou fé. Senador José POrfirio(Pa), 02 ele ,Junho ele 2006. O Oficia! do 
Registro (a) Ismar José ela Silva e Sousa X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.K.K.K.K.X.X.X.X.X.X .. 

() referido é verdade e dOll fé. 
Senador .José Porfirio(pa), 02 de Dezembro 

') 

ISMAR JC', E DA SILVA. E BOJSA 
C leia! do Registro 

de 2008 
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"ATRI'CUL A . ~q4" ,." X' "V X v" X X v' [laIa' l' (' .. A-'-"!'; d l' 993' "" XX)( "X v v X "X' v v' X x'X'X . :U'I .'"' .... <.: . X_i\. __ . .;'\.r •. ; .r,X . . J ...... _ .! L.... yu .... v ~ _ .. 10."... __ 1\ •• H"" .. ~._ .i'i.J'. • ... _. )o( 

!ÓENTlF!CAÇÃO NCl\I,1INAL: G!eba lIuna Lo!e n° B-A., Fazenda Colibri, siluado neste Município, com 
uma área , de 4.356 .OO.OOha .)( x .x.x .x.x x.x.x X.x .X.X'x.x.x .X.)(.x X.x .x~x.x X.x .X.X.X X.XXXJ( Y..lL)(Y. X,l(X .xx 

Nor'J'lS, DOll;lICI~IO E NACIONALIDADE DO PROPRIETARIO: EMPRESA DE NAVEGAÇAO E 
COFf.ERCIO TRES 'BARRAS lTDA, )(X.X.X.X.Ü:.X.X.X.XX.X.X.X.XY..X.X.X.XX.X.X.X.XX .. X'x'X.Xx.x.x.x,Xx, 

NUr·,JlERO DO REGI':.;1RO ANTERIOR: NlH!L .X.X.X.X.lULX.lL'<X.lCC'.XX.X.XX.xx.xX)(JOU':'XX.X.XX.XX. 
, Matrícula de uma (1) área de terras Rural, localizada no Município de Senador José POlfúio, Es!ado 
do Pará, f1Q iugar denominado "illJNA", ficando pela margem esquerda do Rio Pacajá Grande. entre os 
igarapés do leite e ~,,1aranhãoz!nho: medindo 4.356-há limitando-se' peia Frente corri 3 cidade Rio Bacajá

1 

fundos, Lateral di.reita e Esquerda, com quem de diroi!ito"o imóvei-passá ater a seguinte denominação: 
Gleba Ituna. Imóvel: Fazenda Colibri Lote nOB-A, Area: 4.356haOOaOOca (quatro mil trezentos oi! 
cinqüenta e seis heciares) e lHll perímetro: 27.550,00 mts (vinte e- sele mil, quinhentos e cinqüenta 
metros) com a seauin!e descrid~o do Perímetro: oat1indo-se do Ponto M-A ~;l-A de coordenadas 
geográficas: S'l°3314T'55 \JVGr. e" 03°46'09-'108 Sul,. orientado inidalolente por um azimute (n.iino) 
verdadeiro de: 00000'00"7 ao Norte de Greenu\.4ch; daí ~ segue - se por lima linha reta e seca, com 
lima distância de: 6.600,00 mls, aié chegar-se ao ponto 1\(1-167, de coordenadas geográficas: 
51o:\8 14T155 V\iGr e 03°42'44'27 SUL daí. continuando na mesma linhã reia e seca; com o mesmo 
azimute (rluno) verdadeiro de: 00"00'00;' ao I'~orte de Greenwich, segue-se com uma distancia média de 
1.100 mts, até encontra-se o ponto M-166, de coordenada!! _geográficas: 51°38'47"55 WGr e 
03°42'2T'27 Sul. desla quebrando-se com um azimute (rllmo)' verdadeiro de: 90"00'00" Leste, dai 
segue.se atrs"lés de um'a linha reta e seca) coro urna distância de 7,400;00 m1s; até chega-se ap 
Ponto 1'.;:'165, cravado na margem esquerda do Rio Bacajá, de coordenadas geográficas: 51°24'30"00 
WGr e 03°42'27"27 Sul, deste quebrando-se com um azimute (n.IDlO)' verdadeiro de: 201°30'00"SW, 
dai) segue-se subindo (J Rio, através de sua margem esquerda) por Utl18--linna tortuosa) com di\-'et'sos 
rumos e graus. com uma distancia de : 9.250..00 mts. até enconb'a-5e o ponlo M-1G4, também cravado na 
margem esquerda do . Rio Bacajá, de coordenadas geográficas: 5'1°36'54"54 WGr e 03°46'09"09 Sul, 
deste quebrando::,e com um azimute (rumo) verdadeiro de: 270000'00" Oeste, daí, segue-se com uma 
linha reia e seca, com uma distancia' de: 3.800,00 mls. alé chellar-se ao ponio M-3'í-A (ponio inicial). 
Fechando-se assim o polígono desta área. CONFRONTAÇOES: NOlie: 7.400,00 m!s, com o Lote 
nO 14-A. Sul: 3.800,00 mts com o Lo!e n" 24-A .. Leste: 9.250,00 mls, com o Ri Bacajá (divisa 
natural). Oeste G.600,OO mts, com os LoJes nO.s 12-A e 15-A, devidamente cadastrado no INCRA, 
cujo cer1ificado de cada~tt'o CO. fica rezendo par1e integrante desÚ~, PROPRiETÁRIO: EMPRESA üE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS l TOA. com sede na cidade de A.!tamira. Es!ado do 
Pará, " Travessa Lindolfo Aranha nO 256, porladora do CGCiiviF nO 63.656.454/0001-4-9 e 
Inscrição Estadual n° '15,'159,077-0; neste ato representado peio seu sócio proprietário 1) Sr, LUIZ 
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GONZAGA DE SOULi\, brasileiro, casado.. comerciante, residente e dornici!iaqo na cidade de 
Altamira~PA. à Rua 'F de Janeiro nO 144-G, podado!" da Cédula de Identidade -RG. rf 7.534-
SSP-PÁ é delenlor do CPF'f"1F rf 024.510.352-15. Número do ReQislroÃn!eriór:. NiHIL [) 
referido é verdtH.:le e dou fé. Senador J(ls€: Potfirio - Pará, -17 de agosto de 1.993' O Oficiai do 
Registro (a: isrflar José da Silva e Sousa .. X)CX.)(X.XJLX.X.xJCX.X.X}LX.X.X.x.x.X.X.xjOLX.X_X.xxx.x~,,:.XX. 
R--1-f\ji-394; Nos terrnos da Escritura Púbnca de Cornpra e Venda datada de 05.08.'1993: lavrada 
às fls. '173/176 do livro nO '107. sob o rfl ~3.324í93. no Carlório do lD Ofício de Noias da Comarca 
de. Artamira - Pará. (1 imóvel constanie da presente mairicula foi adquirido pela firma: EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS LTOA, acima já qualificada, neste "lo 
representada por set! sócio proprietário .. t) Si". LUIZ GONl.t\GA DE SOUZA1 brasileiro~ casado .. 
COli'"I~I·"!·~11'e r,:1~id.::>'-'\'::> .::> ,fO· ... "\il"'i!-I-:lTio 11'::1 .... jn'::lr ....... de A'I~llli.·"" Da à Ru"" '1° de lane·lfO nO 14'4~:; ........... l.-1 ;. } : .... Ü'I\ ..... '" ........ "" ,." .... "........ .... ......... u .... t; • U u'"-'-, .... :.... u '-"-*..! -1 

portador da Cédula de identidade RG. na 7.584-SSP-PA e detentor do CPf/i\,if r1" 024. 
510.852-15, por compra feita ao senhor PAU! O ROBERTO SOElRO. brasileiro, solteiro, maior, 
comerciante, residerde e domiciliado na cidade de Belém) capital do Pará; sito à Travefisa fviariz 
e B?tTos s/r?, poriauor da Cédula de !deniidade RG. n° 918.433-SSP-PA e detenlor do CPFiMF 
nO O'i 7.042.333-68., pelo preço certo e ajustado de Cr$ 50_000:00 (Cinqüenta f Viii Ct""l .. ,'zeiros)_ 
Condicões: às da escíitura. Ceriffico e dou fé. que o Imposto de Transmissão de Bens irnóveis
i . T .. 8.!: foi pago junio a Prefeitura rv1unicipál de Senado josé POITIrio.. através da Guia de 
recolhimento n" 0055, expedida pela referida Prefeitura no valor de Cr$ -1.000,00 (Hum mil cruzeiros 
reais), ã$sinada pejo Secretátir) de Finanças (a) ilegíveL O referido é verdade e dou fé. Senador 
José Potfír"io

1 
17 de agosto de ·i.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .. x.x 

AV-2-ivi-394; Píocede-se a esta ôverbaç;;Q para consiar que o imóvel da presente maii"Ícuia foi 
adquirido inicialmenle por r,ViJ\!OEL NUNES DE OLlIJEIRA, através do Titulo de Posse. 
expedido pela lntendêilcia I',!lunicipai da V'ua de Souzei.· datado de 05 .. '10.1996: devidamente 
assinado peio então intendente josé PcrÍtrio de f\.1iranda Júnior, registrado às tis 143-v do.livro nil 

IV .. o qual por sua vez. alienou à JULiO PESSOA DA CRUZ) ex vi da escritura pública de 
compra e venda datada de 02.'12.'1937, lavrada as fls. 3'1\,P de livro nQ 11; no Car1ório Samuel 
Almeida do '1° Ofício da cidade deígarapé Miri-Pará, que por Seu turno alienou a PAULO 
ROBERTO SOEIRô , ex vi da escritura lJubiica de compra e ·venda. datada de 16.'1'1.1933, !awada às fts 
g'l-v do livro !1'.J 4:\ no Catiólio Samuel Àlmeida do 1°' Oficio (!a éidade .~e Igarapé Mirí:pará; Este Ror 
seu turno alienou ao aluai proprielário EMPRESA DE NAVEGACAO E COMERCIO TRES 
BARRAS LTOÃ, devidamente qualificada no R-í desta matricula. a!rãvés da escrilura pública de 
cot"npra e vend~ 6 .. 324/93: de 05 .. 03.'1993, lavrada nas Notas do 1° Ofício da Cornarca de Aftarnira
Pará l às tis "i73/í7B do iivro '107 .. O refeíido é verdade e dou fé .. Senador José Porfíerio-Pa l 17 de 
agoslo de 1.993. O Oficial elo Registro (a) ismar josé da Silva e Sousa .xxx.xX.XjOUUULXX.XJC 
R-3-ftõ1-394: Nos lermos da Escritura Públtca: de Compra e Venda datada de 21 de dezembro de 
1.993,lavr·ada às fls 121/124 do livro r1" 130, sob o rf' 6.324 digo 3.029/98, no Ca!16rio dol" Ofício 
de Notas da comarca de Aitamira. Estado do Pará, o imóvel da presente matricula foi adqUirido por 
AUTOSETE RETífiCA L TOA, empresa com sede na cidade de ·Sele Lagoas, Eslado de Minas Gerais, 
na p\-,./. t,,'arechal Cu~telo Branco 1 3.627 - Bairro Universitário, devidamente inscrita no cadasiro Geral de 
Contribuintes no t-Jiinistério da Fazenda CGC!f-~1F nO '19.936.025/0001-24, neste ato representado por 
seu bastante procuradúr ü Sr.. GERALDO FIGUEIREDO ffiONTEIRO fiLHO, brasileiro) dr·lorciado: 
consufior, residenle e domiciliado em 8elo Horizonte. Estado de Minas Gerais, à ma Benvinda de 
, ....... ,=o·_·-Ih ...... ,~,o ·1q·1 l)i}lo hO·' I}~'.J;.".{I·O! .. ":0 i ..... e' ... I'I·= r!.::; I .. J-=~I·I·!I'C(J.c. Q-,"':!.""O A.JI ·1 '102 ·1"'j;" ~~;Plnll"""' .-_-, ..... vl VQ!( IV,! • • ~ I, H _ I, • U, t .. ~ ._...... '..........-ou G! ... ~v , ............... '_t i'L.< .,~. I .~:-. .. • .. JIQ- .. _ ... _ Il1il\.7 -

'::IC/MF !13 192756.92G-53. ex vi do instrurnenio públiCO de mandato de procuração, lavrada no 
CartÓtl0 Brito - Regisiro Ci"lH e Nota dO' Distrito de são Benedito, Municipio de Santa Luzis - Estado de 
Minas Gerais, Tabe!iã - ESCllvã - Maria das Dores Guimarães Brito, e que fica arquivado neste Cartório 
para fins etc direrto; fABRIMAQ - FRABRICA DE MAQUINAS lTOA., empresa com sede na cidade de 
Santa Luzia. Estado de rv1inas Gerais corn endereço, na Av .. Brasília nO 4.5'14, Bairro são Benedito, 
inscrita no 'Cadastro de contribuintes do f\f1inistério 'da Fazenda - CGCJr\f!F rP '16 .. 634578/000'1-30; 
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representado neste alo por seu baslaf'Je procurador o Sr. GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO FILHO. 
brasileiro, divorciado, consultór, residente e domlcm~.do em Belo Horizonte; Esiado de r\j1ina~ Gerais: 
à lua Benvinda de Calvalho, n"191, Apl" >301, portador da Cédula de Identidade RG n" f.t1~ 
1.'102.'136-SSPi1\iiG e CiC/r,,'1Fn"i92.756.926-53, ex vi do instrumento público de mandato de 
procuração lavrada no Cal1ório Brito Registro Civil e Nola do Distrito de São Benedito. Município 
de Santa Luzia, Estado de rv1inas Gerais, nas Notas do Cartório do "jO Ofício da Comarca de Beio 
Horizõnt"" Eslado de Minas Gerais, lançado às fls195 do livro 763-P, datado de 21.10.93, que fica 
arquivado neste Cartório para os fins de direiio, Tabeliã - Esci'ivã - r/.a~a das Dores Guimarães Brilo, 
e que fica arquivada neste Caliório para fins de direito; AGROPECUARIA BOM SUCESSO L TDA. 
empresa com sede na cidade de Aílamira. Es!ado do Pará. com enderece na Av. Aíacid Nunes, 
conjunto Arapiranga, casa nO 26, inscrita no Cadastro Geral de' Conttibuinle dó Ministério da Fazenda -
CGCiMF n° 14.057.087/0001-48, i1ipresentado neste 'alo por seu bastante procurador o Sr. GERAlDO 
F!GUEIREDO MONTEIRO FILHO. brasileiro. divorciado. consultor. residente e domiciliado em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, i; lua" Benvinda de Carv81ho,n" 191, Apl" 601, p0l1ad'0r da 
Cédula de identidade RG n° M- 1.102.136-SSPfMG e CIC/MF nO 192.756.926-5:" ex vi do 
instrumento pÚblico de mandafo de procuração fa1.,m1da nas Notas do Cartório do -1° Ofício da Comarca 
de Belo Horizonte .. Estado de Minas Gerais; lançado às f1s195 do livro 7!38-P, datado de 21.10.98, que 
fica arqllwado neste Cartól;o para os fins de direito, por compra feiia a EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO lHÉS BJ\.P.RAS LIDA, pessoa jurídica" de direito pt'~!ado interno, 
câm sede na cidade de Altamirs: ESt8~+O do Puti., ã Travessa Lindolfo Aranha n.o 356: pOr1adora 
do CGC/MF sob o t~ 63.856.454/0001-89 e-h1SCJicãô' Estadual n.o 15.159.077-0: neste ato 
representada por seu bastante procurador o senhoí· ARLINDO LUIZ MOREIRA DE SOUZA, 
brasileiro, casado, empresàrió, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua '1 0 de Janeiro n.o 
1446. portador da Cédula de Identidade RG" n01474306--::~SP/PA e detentor do aCiMF n.O 
267.307.532-87: ex vi do instrumento público de procuração lavrada nas f"Jotas do Ca:1órÍü do 
i O Ofício da Comarca de Allamira - Estado do Pará, às fls:194 do Livro 081, em 30/03i93 e que 
fica arc,'Uivada neste Cartório para fins de direito, pelo preço celi0 e ajustado de R$l O .00D.00 
(Dez Mil Reais). Condições: às da Escrilw"a. Celtidão: certifico e dou fé que o Impos!o de Transmissão 
de Bem e Im óveis - i .T.B.I, foi pago pelo docmn enIo de Arrecadação Municipa! - DAM n° 091 - no valor 
de R$ 200,00 (duzenios reais) e R$ 5.00 (cinco reais) de taxa e perfazendo o lolal de R$ 205.00 
(duzentos e cinco reais) impoltância essa recoU1ida na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipi:1I de Senador José POIfiíio. conrorme guia de Recoihimento' nO 0356 de 22112i93. a seQuir 
transcrita. Impresso·o Escudo ~".1wlicípaJ; Estado do Pará. Prefeitura ;vlunicipaJ de Senador Jose Por-fírio 
- Secretário de Financas: Càlculo do Imposto Sobre a Transmissão de Propriedade INTER-VIVOS 
(Imóveis e Direitos a 'Eles Relativos) lei nO 003/39 de 13" 03.39. Modalidade e Transmissão e 
Propriedade: Compra e Venda. Valor da Avaliação da Propriedade: R$ 10.000,00 (dez mil reais!. Alíquota 
sobre a base de cálculo: 2% (doi~ por cento). Impostos de Recolhimento:'R$ 200,00 (duzentos reais). 
Compradores; AUTOSETE· RETifiCA LIDA; FABRlMAQ - FABRICA DE MAQUI.'\!AS LIDA e 
AGROPECUARIA BOM SUCESSO L TOA. Vendedor: EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERCIO 
TRES BARRAS-lTDA localização do imóvel: Rua lote ·13:..A-' Gle6a iÍlft18 , Fazenda Com·xi - com urna 
área de 4.356ha: Município de Senado(José Porfírio - PP.: Responsável pelo "cálcu!odo imposto. ia) 
Francisco Paivtl da SiNa. Vislo: Secretalio de Finanças: (a) P.P Francisc-o Paiva da Silva. O referido 
é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Paj, 22 de dezembro de 1.993.0 Oficia! do Regisiro 
(a) Ismftr José da Silva e Sousa. XX'x.x.x.XX.X.X'x.XX.X'x.X'xX.X.X'x.XX'x.XX'xX.X.XX.X.X.X.xx."'L'ex.x.x 
.AV-4-M-:394: NostemlOS d ... Escritura Pública de compra e venda datada de' "17 de dezembro de 1999. 
lavrada no (::al1ório do í" Ofício de No!as da Comarca de Altamira, Estado do parà, lançada ~s fls 
'107!109-v do livro 'í34, o imóvel constante da presenle matricula foi adquirido por JlJHONIO 
PEDRO RAGAlZI. brasileiro. casado. empresáriO. residente e domiciiiadii na Rua Professora Iracema 
Pimenta, nO 135, Bairro São Bento, eni Belo Horizonte, Estado de'Minas' Gerais; portador da cédula de 
identidade RG n" M - 4.022.340-SSP/MG e detentor do CPFiMF nú 213.254.136-15. Neste ato 
representado "por sua bastanle !,rocuradora a senhora MARIA DO CARMO GUIMARÃES SOUZA, 
brasileira, soneira, do lar, residente e domiciiiada na' Rua r.Jiagaihães Barata rf 'lt3·í3, em A!tamira, 
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r=dado rto P~rá portt-ldn~-a da céd11i::l dt=- irJeníid~dp p~.-.p -~113705 exnedic'o pela SSP/PA e ~'lscrita no 
CPF 50}} ~ i~~ ~ 5~H .957 ~1~12-371 ;;:"'vi"'~ in.;'tr~~;e~i; ~út;li·c·o 'de 'ma~tti~t~U de procuração .. lavrada no 
Cartótio do 1° Ofício de Notas de BelO: Horizonte.' Estado de t\.)inas Gerais 1 e ficando arquivado naquele 
Cartóiio pra fins de direito, por compra feita a AGROPECUARIA BOM SUCESSO L TOA, pessoa 
jurídica de direito privado inferno, com sede nesta cidade de Aitamira; Estado do Pará; à Av. Alacid 
Nunes, rI" 356, portadora do CGCiMF nO !J3.3513454/0001-43-39 e inscrição Esladual nOl~ •. 159.(J77-0; 
nesle aio representada por seu basianie procurador o Sr. ARLINDO Luiz MOREIRA DE SOUZA, 
bf3sileiro, casado. empresário, resideníe e domiciliado nesta cidade, à t<ua 1° de janeiro n.o 
1446: portador da Cédula de identidade RG n° 1474306-~SP/PA e detentor do CICJ}\ .. 1F n.o 
267.307.582-87 .. C'r: vi do !nslítimerJo púbiico de procuração lavrada no Cartóíio do 1° Ofício de 
Notas de Belo Horizonte. Estado de ~.lHnas Gerais. tancada às fts 115 do Hvro 833-P em 20.12.99 e que 
ficando arquivado naquele Cariório paíâ rins de dii:eiío.'Pefo preço certo e ajustado de R$ 10.000 .. 00 (dez 
rnil reais). ConcHeões: às da escrnura. Certidão: certifico e dou fé que ú imposto de transmissão de bens 
im óveis - !.T.8.1: foi pago pelo documento de Aífecac"Kição Municipal - DAr'...; rf 0217 no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais) e R$ 5,00 (cinco reais) de taxa perfazendo o lolal de R$ 205,00 (duzentos e cinco 
reais) impot1âncla essa recolhida na Secretaria fv1unicipai de Finanças da Prefenura ii,'tunicipal de 
Senador José POlfirio, conforme {luia de Reco!himenlo n° 0257 de 2.0.12.99 a seguir lranscrila. 
impresso o Escudo tvlunlcipai

1 
E~tado do Pará. Prefeitura r~1unícipai de Senador .José Porfírio. Secretaria 

de Finanças. Caicu!o de imposte sebre a transmissão de Propriedade INTER-VIVOS (Imóveis e Direitos 
a Eles Relativos) Lei nO 003/39. rvlodaiidade e Transmissão e Propriedade: Cornpra e \lenda. Valor da 
Avaiiação da Proprie{!ade: R$ 10.000.00 (dez mil reais). Alíquoia sobre a base de cáiculo: 2"7'0 ('dois por 
cento): Imposto a reco!heí: R$ 20Ü,üO (d·uzentos reais), Comprador: ANTÔNIO PEDRO RAI';AZZI.
CPFi~ft.F n" 213.254.í%-15. Vendedor: AGROPECUÁRIA BOM SUCESSO LIDA. - cGCtMF nO 
63.856.454/"0001-48 .. 89. Localização do imóvel: Ruraf 1 par1e vendida GO% dú lote 'i3-.A .. Gleba ituns, 
Fazenda COHi-,H'j iViunicipio de Senatjej' José POffír!o-PA. Responsáv'ei pelo cáJcuJo do imposto. (3) 
Francisco Parva da Silva. Visto: Secretario de finanças Edison P. Terxeira. O referido é verdade e 
dou fé. Senador josé Porfírio(Pa): 30 de dezembro" de '1.999.0 Oficial do Registro (a) isrnar t.iosé 
da Silva e Sousa . .x.X .X.X.X J{ .x.x.)( j{ y. .x.x.x.x.x.X ... \{){.x.x ){.z\( .. X.x .x..x.x J<.X .X.X .xx.X .X.X.X.X.X Jtx.X X.X.X-X.x.x. 

AV-5-fvl-394; Procede-se a esia aV€!lJação nos termos da Escritura Pública de DeclaH~tôrja datada de 
'13 de setembro de 2000 ~3vrada no Tabelionato f\r1arinllo Faria 1c, Ofício de Notas na galena Pio X 70, 
centro no Cartório do Z' Oficio de No!as do ivlunícipio de e Comarca de Ciáudio, Estado de Minas Gerais, 
do Tabe!ião) HERiliENEG!LDO GOr'J1ES ele empresário) CPF 212 • .254.'136.-'15 e CI M-4.022.340-SSP/rv1G 
e sua muiher i\.1A.RIA ELEN,t\ LATTARO R,AGALZi, t:lr~!!eira, casados, e!a empresaria. CPF 00'1.776.306-
84 .. Ci '11.547.532-SSP/t'lf3 .. residentes e dorniciliadQs na Rua Professora Iracema Pimenta~ ·135~ Bairro 
São Bento em Belo Horizonie-iv1G, vêrn de público, para todos os fins de direito declarar sobre a 
responsauüidaOe Civil e Criminaí: que ccnf(.:ftYle inshução Normatfv8 ce~njunta nO 001 de 3'1 de agosto de 
2000 d., Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN e o lns!illlio Nacional do Seguro Social - INSS, 
dando ern garantia hipotecaria em ptimeiro grau ern favor da LJnião 600k (sessenta por cento) da área do 
imóvel constante da presente mahicuia este de propriedade dos declarantes, obtigando-se a(hl1inislrar 1) 

irnóvei ora declarado para garfiniiô, e deie não dispOfet'ti) cedereffÍ; alienaiern 1 arrendarem ou grB\'8~~m 
de qualquer ônus em favo: de terceiros sem o prévio e expre&'So consentimento da credora - Ui\fiÃO. 
Fic~ndo os mesmos corno possuidores do bem ã ser dado em garantia, na quaiidade de fieis 
depI)s~árjos, assumindo neste ato todas as responsabilidades, encargos e ônus decorrentes das lei cj\>1S, 
penai e trabalhista, obrigandc-I..~e a rnanteretn f) imóvel nas condições hoje encontrado. Condições: às 
da escritura. O referido é verdade e dou fé. Senador José Potfírio(Pa'L 20 de novembro de 2000 . 
.... _j j""'fj--j-I ,'- p,:::. ... ;~i·O i-::.\ IC""""",·I.~.:. ,.~~ C':;~ • .c. .::. • .:::: ...... ,,.. XVXX " ...................... .. 
\J J. L.'2. JU , ..... yõ,.i<{ \ ... t! vU!' .. H .A:.·",t: .... ·.t • ..'liVI..f ..... ·_· ..... ·_lvEt • . i". .X.X.X.x.x.X.X.X.x.x.X)' .. X.X ... "';,.X.x.x.xX.X.x_x, 

R.-\)-tJ'rT!~.; Certifico que o cumprimenlo determinado do MM. jlriZ Federal Tilular da 2~ Vara da Justica 
Fede.al de Belo Horizonte, Estado de Minas Gemis, Dr. André Gonçalv~ de Oliveira, procedo ao registro 
do tenno de nomeação de bens à penhora ele ris. 274 datado de 03 fevereiro do ano de 2000. relalfvo ao 
irnóvei da presente n\atrícula que fora oferecidQ em garantia do Qébito exeqüendo; cujo bem' sendo de 
propriedade do acima mencionado; sócio da empresa executada. Ficando em poder do Sr. ANTÔNIO 
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PEDRO RAGAllI, na coodição de DEPOSITÁRIO que se sujeitará às penas da lei, ficando intimado, 
no ato ela assinatura eleste tet'mo, de que poderá inteipor embargos â execu~ão, no prazo ele 30 (!tinia) 
dias. Nada mais se continha em mencionado termo de penhora. O imovel constanle da presente 
m atrÍC-ula que fora oferecido â penhora ern garantia do débito exeqüendo nos auios de Ação Execução 
Fiscal (proc. nO 1999.3300.040664-6, movjda por INSTITUTO NA.CIONAL DO SEGUHO SOCIAL
INSS. contra PRES-COM SERViÇOS TECNICOS PROFiSSIONAIS. LTDA, representado peio Sr. 
ANTONIO PEDRO RAGA.lZI, procurador do execulado, sendo uma área correspondente a 2613 ha 
com toda sua cober1ura vegetal, com a denominação especial de Gleba II una, lole n° B-A 
denominado Fazenda Colibri. Ficando o mesmo er" podei' do Sr. ANTÔNIO PEDRO RAGNZI, CI n" 
M - 4.022.340-SSPliltiG com endereço na r~la Professora Iracema Pimenta, n"j35, Bairro São Bento. 
em Belo Horizonte, na condição de DEPOSITARIO, sujeito às penas da Lei. Pi'.ra que os referidos bens 
sejam havidos como PENHORADOS, lavrei o presente lermo que lido e ad-,ado, conforma, vai 
devidamente assinado (a) Charies Gomes Videira) Diretor da Secretaria da vigésima Sexta Vara 
Federal, o subscreví, (a) DEPOSITÁRiO: (a) ANTÕrillO PEDRO RAGAZII, CPFíMF n° 21::' • .254.12',-15. 
Assim está. O referido é verdade e dou fé. Senador José POlfilio (P,,), 21 de outubro de 2004. O 
Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa __ x.x)('x)('XJOCX.X.l(.X.lUCX.l(.X.KX.XXJ(.XJ(.lOCX.x. 
R-7-M-394; Cettifico que em cumprimento ao mandado do fvlelitíssimo Juiz de Dire~o Titu!ar desta 
Comarca, DL .Adriano Gustavo Veiga Seduvim, expedidos dos autos de Car1a Prec.3tór~3 n° 07/2005 
oriunda do Juízo Federa! da 25° VaralMG extraída da Ação de Execucão Fiscai (proc. 
2003.2.3.00.067442-7\ movido pela Fazenda Nacional Contra . PRES SERVICE VIGILÃNCIA E 
SEGURANÇA LTDA, na pessoa de seu tepresenlante legal Si'. ANTÔNIO PEDRO RAGAlZI, 
brasi!eiro.. casado, empresário, pOliador da cédula de identidade HG rF M- 4.0l2.340-SSPfMG e 
detenlor do CPF/MF n" 2'13.254:136-15, residente e domiciliado na Rua Professora Iracema Pimenta, 1'10 

'135, Bairro São Bento, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, procedo ao registro do Termo de 
Nomeação de Bens à penhora de fls. 51, feito aos (11) dias domês de rnarço do ano de dois mil e cinco, 
re!alivo ao imóveL constante da presente matrícula que fora oferecido à penhora em garantia do débito 
exeqüendo) cujo bem sendo de propriedade do acinHi mencionado) sócio, da empresa executada. Ficando 
em poder do SI'. Antonio Pedro Ragazzi. na condicâo de DEPOSITARIO que se sUjeitará às penas 
da lei, ficando intimado, no ato da assinatura deste leií-,iO, de que poderá interpor embargos â execução, 
no prazo de 30 (trinta) dias. Nada mais se continha em mencionado Termo de Penhora. O referido ê 
verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa),15 de abril de 2005. O Oficial do Registro (a) Ismar 
.José da' Silva e Sousa. x.xx.x .x.x.X)( .x.x.x.X)( .X.X.X.X.X.X.X.X.xX.xxX.xx .X.X.x .xX.X.X.X"X)CX.X.X.xX.x.X. 
AV-8_M-375; Procede-se a esla averbação de acordo com as airibuições que me sào conferidas por lei e 
a requerimento datado de 2'3/1212003, apresentado a este Serviço Notarial e de Registro hoje 
22/05/2005, cujo r&lUerimento é dosegujnte teor. limO DL Oficia! do Registro de Imóveis da Comarca 
de Senador José Porfírio - Pará. ANTONIO PEDRO RAGAlII, portador do CPF 2i3.254.1':?5--i5, 
empresário, residente à Rua. Prof Iracema Pimenta, 135 CEP 30.360-100, Bairro São Ben!o. na cidade 
de' Belo Horizonte. e Estado de Minas Gerais,proprieiàrio de 60% (sessenta por cenlo) do Imóvel 
Rural abaixo discrin1inado, FABRIMAQ - FÁBRICA DE MÁQUINAS L TOA, CNPJ16.634,57310001-30, 
COHl sede à Av. Brasília) nO 45"14

1 
Bairro São Benedito, nacidaeje de Santa Luzia; Estado de ~Jijna~ 

Gerais, proprietária de 25% (vinte e cinco por cento) do Imóvel Rura! abaixo discriminado, nesie 
ato representada confonne contrato social pelo SI'. George:. Roelene, CPF n° 200.236.286-91, 
Identidade n" M - 179.593 expedida pela SS'Píf\!lG, brasileiro, solteiro, maior. capaz, empresário, 
residente à Rua Professor Lincoln Conlinenlíno, 32 - Bairro Cidade Nova, na cidade de Beio 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, e AUTOSETE RETifiCA LTDA CNPJ 19.936.025/0001-34, 
com sede à Av. rv1al. Castelo Branco) n° 3627, Baino Universitário, na cidade de Sete Lagoas, 
Estado de Minas Gerais, proprietária de 15% (quinze por cento) do Imóvel Rural abaixo 
discriminado. neste aio representado confomle contrato social pelo SI'. Eduardo Antonio Rocha, 
CPF rF 31!Ü33.376-20. Identidade rF MG - 4.943.196, expedida pela SSP-tV!G, brasileiro, casado. 
maiof1 capazl erflpre~ário; residente à Rua Govemador i\ili!ton Can-ipos, "1"14, Bairro Centro, na CIdade 
de Sete Lagoas, Eslado de Minas Gerais, vem respeitosamente perante a V'sas, que se digne mandar 



CARTÓRIO 00 UN!CO OFíCIO 
Senador José Porfírio 

averbar 3 criacão da área da reserva leoal cbrioatória. tarnbém com o mapa anexo com as 
coordenadas geográficas 1 de acordQ con; os critérios' do fBAtv'lA. (p0i1aria 93/2006) acompanhada 
da ART, sendo e~tá area de reSen!3 legat de '3.329 146, ha, (três mil, trezentos e vinte e nove vir gula 
quarenta e seis hectares), bem como a averbação das Areas de Preservação Permanente - APP da 

P'·op··iedo r1a '""':10 ...... r- ........ j ~u>:::; "'H''=lonll'fica~a'"o e~l '94 -1-, "a I~enl'o w 1"'O"en1a ~ "llal'o lIirgl'ja (leZeose'I<' • _ li .L .......... : .......... 111 .... v.. .... LI ... :............ ';'L 11 I . IIL, \-,,,, ..... v ....... I , ...... '1 L I' Y' lo. , • ~ ~ 

hectares), acompanhada da imagem de satélite com a Io.calização des1as Areas e ART, em ~m/or do 
INSTiTUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB!ENTE E DOS RECURSOS NATURAiS RENO\/AVEIS -
IBAMA, de acordo com o que dispoe o Parágrafo único do al1igo 44 da Lei n" 4.771 de 15/09/1965 
(código floresta!) dispositiv'O legal este que acrçscidQ ao Código F!orestal da Lei nO 7.303 de 
18i07/1989, publicado no Diário Oficial da União de 20/07/1989, bem como Inciso 11 artO 4° da medida 
provisória rf '1956-49~ de 27/04/2000 .. reeditada até fviP nu 2.166-67, de 24/08/2001, que veta o corte 
raso de 80% da slIpe:fície física do imóvel e de acordo com a Lei na 10.267, de 28/08/2001, que 
estabelece critérios técnicos e procedimentos para execução da medição dos imóveis nlrais para 
fins de registro e cadastro perante c !NCRA; Rece~a Federal e iBAfViA, relativo 30 imóvel rural 
localizado no município de Senador José Porfírio - Pará, denominado Gleba lIuna - Lole13-A, da 
Fazenda Colibri.. Código no Inera nO 3120210149150, ~jIRF na 5.641.005-0, com lima área fotal 
de 4.35~J,O!ia ( quatro mil e trezentos e cinqüenta e seis hectares), de propriedade .em condominio 
das requerentes na seguinte proporção: Pres Service Vigilância e Segura'lça :Ltda, 60%, 
fabrimaq - fabrica de Maquinas Uda "25 "h, e AutJJscle Retifica ltda 15"h, devidamenle registrado 
ne Cartétiú de registro de imóveis da Cornarca de Senador José Potfírio, Estado do Pará 1 iançado 
às fls. 201 do Livro n" 2-B malliculado sob o n° 394. erro 22í12/1938. Tudo em conformidade com 
a legislação acima e cópias xerografadas em anexü 1 "ADA- Ato Declarado Ambienta! atuafJZando e 
protocolizado no iBAivlA; it:lapa com as coordenadas geográficas da fJfOpriedade de acordo com os 
critérios do !BAI'ViA (p9rtatia 93/2006); digo Mapa com as coordenadas geográficas da propriedade e 
com a iocaçãc da Are3 de Reserva Legai - ARL. também com coordenadas geográficas de 
acordo com - os c!il~rios do IBAMJI. (portaria 9J!2006), acompanhada de ART: imagem de satélile 
com a foc~ãQ das Ãreas de Preservaçào Pemlanente - APP da propriedade: bem como sua 
quanhficsçãõ erfl hs: acompanhada de AR!, a este e que ficam fazendo parte integrante: 
comprometendo-se 3 requerente por si seus herdeiros e sucessores a fazer sempre vátida a 
nresente averbacão e a complementar as exinências leaais. e também ser for o caso, oor 
solicitacão das ~ntidades Quando das vistorias d~s 6ígOOS.J co~petenÍes" Nestes Termos. Pêde 
Deferinienlo. Be!o Horizonhi (i\;iG) , 20 de dezembro de 2003. (a) Antonio Pedro Ragazzi, firma 
reconhecida no Tabeli()ft3ÍO do T:i Ofício de Nolas de Beir) Horizonte - ~lJ1G P/ Fabtimaq - Fabricas 
de Maquinas LIda (a) Georges Roeiens - Direior Presiden!e, ntTna reconhecida no Cartório do -jQ 

Ofício de Notas de Belo Horizome-MG P/ Aulosete Relitica Lida (a) Eduardo Antonio Rocha 
Oliveirn - Diretor presidente. firma recolhida no Selviço Notarial, do 2" Ofício de Sete Lagoas-MG, 
cuja peticão fica arquivada em Cartório para fins de direito, que no livro acima mencionado á 
margem da matricula (394) deste registro, iotalizando ullla área de 4.356ha, integranle do imóvel 
rllral acima descrito de propriedade em domínio das requerentes, na proporção digo na seguinte 
proporção: Pres Senlice Vigilância e Segurança Uda) 60~~ Fabrimaq - Fabrica de ~ .. 1aqujnas Lida 
25'1::', e AUÍosete Relifica Lida "15~~ é feita a averbacão concernente a área constituída 
exclusivamente como Reserva Florestal obrigatória correspondente a 30% (oitenta por cento) da 
superfície física dQ imóvel mas na proporcão do que elas tem em proporcionai e de acordo com a 
Lei nO "10"2(7) de 28/08/200"1, que estabelece critérios técnicos e procedentes para execução da 
medição dos imóveis rurais para fins de registro e cadastro peranle o INCP..A, Rece~a Federal e 
IBAf'JtA) onde não será pem1iH(.~ o cotie raso; sendo vedada a alteração de sua destinação nos 
casos de irnnsmiss.§o, a qualquer titulo. ou de desmembramento da área. confurme estabelece o 
Parágrafo Único do artigo 44 da Lei -n° 4.771 de 15 de setembro ~!e 1%S (código florestal) 
dispositivo legal este que acrescido ao código florestai da Lei n° 7.003 de 13 jUüiO de "1939) 
publicado no Diário Oficial da União de 20/07/1989, bem como Inciso 11, ati. 4" de medida 
provisória ni> 1.95G-49, de 27.104/2000, reeditada até medida provisória n" 2.166-67 de 24/08/2001. 
assim está. O referido é verdade e dou fé. Senador josé porrírio(Pa») 30 de dezembro de 
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1.999.0 Oficia! do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.X.xX.X.X.X.xx.x.X.X.X .X.xX.x.xxxx. 
AV-9-i\ll-394; Certifico que cumpnndo determinação da Exceientíssima Sra. Oesembargadoíâ 
Osmarina Onadir Sampaio Nef\j) Con"egedora de Justiça das Comarcas !..to Interior, através de 
Provimento n° 003/Z006-CJCI de 17 de maio de Z006. para constar aYerba-~.e o bloqueio da 
presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porrírio(Pa), 02 (.!e Junho de 
2006. O Oficiai do Registro (a) 15mar José da Siíva e Sousa x-'uex.x.x'x'x.XX.X'x.X'xX.X'x'X.XX.X.x.. 

Senador 





Livro n° 2 - 6 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRiO ISMAR SILVA 

CNPJJ(MF) OO.46::'.7BOJ0001-4!:. 

Folha nO 202 

ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSA MARiA LUZI.A SOUZ,II, DA SiLVA. 
Oficia! Titular Escrevente Substituta 

CPF!MF n° 033.624.342-1::' CPFfMF n° 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N.o 537- Centro 
Município de Sênaelor José PorfÍlio -Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

M.ATRicULA: 395 XX.XX.X.X.XX.X.X.X.X.XXX. X.X Data: 17 ele .AQosto de 1.993 .XXX.i.i. 

IDENTIFiCACÃO NOMINAL: Imóvel Rural Gleba Ituna - Lote 05-A denominado Fazenda 
Coiibrí, com luna área de 4.35611aOOaOOca, situada neste Município .X.X.X.X.X.x.x.x.X.X.X.X. 

NOME, DOMicíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRiO: EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, x.x.x.x.x.x.x.x-x.u .. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
f\j' r'; R ·-t· A t .' " NIHIL " VVVV'\i \i" ",." v vv 'v" v···· V , ume,o uO eçll~ tO n enol. J,.X .. ·'-,. .... "." .. ,.X.x.., .. ~.X.".A.X.X.A.X.X.".".X."J,.X."1,.X.)(.,, 

Matrícula de uma área ele terras rural, localizada neste Município de Senador José 
Potiírio, Estado do Pará, no lugar c!enorninaclo "Ituna", ficando pela iT!;:;rgern esquercl;:; 
do Rio B;:;cajá Gr{lnde, entre os iÇ1arapés do leito e maranhãozinho, medindo 
4.356ha. limitando-se pela frente com o citado Rio Bacajá .. Fundos Later;:;! Direito e 
Esquerdo com quem ele direto. O imóvel passa a ter a seguinte clenorninação 
Gleba ituna, Imóvel: Fazenda COlibri. Lote n" 05-A, área de 4.356haOOaOOca (quatro 
mii trezentos e cinqüenta e seis hectares), e um Perímetro: 26.400,00 rnts (vinte e 
seis mil e quatrocentos metros), com a seQuinte clescricão cio perímetro: pat1indo-se 
do ponto M-05, de coordenadas geográficas: 52°0T2Ó"OO Wgr e' 03"39'27"27 Sul, 
orientado inicialmente por um azimute (rumo) verdadeiro de 90"00'00" Leste, dai, 
seClue-se ;:;través ele uma linrla reta e seca, com uma distância ele 6.600,00 mts, até 
chegar-se {la ponto M-06-.A, de coorclenaclas çleo~lráficas: 52"'03'30"30 WÇir e 
03°39'27"27 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de '180"00'00" 
Sul, elaí, segue-se através ele uma Hnii{l reI;:; e seca, com Uni;:; elislância ele 
6.600,00 mts, (lié encontrar-se o ponto ivi-'12-A, eie coorclenadas geoÇ1ráficas: 
!:,2°03'3ú"30 W~!r e 03°42'44"27 Sul, eleste, quebrando-se com um azimute (rumo) 
verdadeiro ele 270"00'00" Leste, daí, segue-se através ele' uma linha reta e seca, 
com lima distância ele 2.000,00 mts. Até cheÇ1ar-se ao ponto M-'12, de coorclen;:;das 
geográficas 52°04'35"9'1 W~lr e 03°42'44"27 Sul, claí, continuando na mesma linha 
reta e seca, com o mesmo azimute (rumo) verdadeiro de 270"00,[)0" Oeste, daí. 
seque-se com a distância de 4.600,00 mts, ;:;té encontrar-se o ponto M-11, ele 
coordenacias ~!eogr;íficas 52°07'20" W~ir e 0::'°42'44"27 Sul, deste, quebrancio-se com 
um azimute (rumo) verd{ldeiro de 00°00'00" {lO Norte de Greenv.;ch, daí, seÇlue-se 
·,tl·~·ve'" rh ll"i" 1i1'1"'- ··et" n N,,'" ."r'!·r·' Hi'I'I~' (l'ipt;;,'~i':l (I'" tO: 60fi 00 1l1tp ~!;.. d.".,,_.,_r,·".t'-Q. or.! ""'" ue: 1\ "" !!. !Id ,_" o;,.~ 'CO wIG .... ('l, \....\J I U G I~l~~=;\-,"!o;,.. _.'-- '. ''-'I .... , I. _w, í.'!_;::: '-' >-_ ... c 
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se ao" Donto M-05, (ponto inicia!). Fechanclo-se assim o po!içiono" desia área, 
CONFRONTACÕES Norte o.BOú,OO mts, com o lote nU 04-p .. Sul 6.600,00 mrs, com 
os lotes n°.3 06-A e -i O este c!a Fazenda CoHbrL Lt':ste: 6.600,00 rnts, COiTi ü iõte 
nD 5-B. Oeste: 6,600,00 mt~, com o iote nU 04 da Fazenda Colibri. Devidamente 
cadastrado no - INCRA. cle cadastro - CD, fica !azenclo parte intenrante deste. 
Proprietário F/ViPRESA DE f\lAVEGAÇÃO E COMÉRCiO TRÊS BARRAS L TOA, 
GOll1 ~e('e n"d~ ~"l~fl" ,I" J\lh'l·'I'I'~' C~t~.-lo r'~ D~f';' ,,'It~ " T, ·,-3.'.'e"s~_ L',ndolfo A.f·".!lh::< •• _ ,Jo-c.Á- __ ··=·to. '-'1\ .. 0._ ....... _\... •. ".Il.~11 01- !.-,JoQ.U ,_.v !0I01 1 -.J ..... Q ___ a..... _ .. ~ "" 

n° 256, portadora elo CGClMF n° 63.856.4~,4iOOOl-89. e Inscricão Estaelual n° 
15.159.077-0. Neste ato renresentado por seu sócio propriétário SI'. LUIZ 
GONZAGA DE SOUZA, brasiieiro, casado, comerciante, residente e domicí!iado 
nesta ci(lacle ele jlJtamira - Pará, a Rua 1° de Janeiro n° 1446, portador ela cédula 
de identidade RG n° 7854-3SPIPA e detentor cio CiCJivlF n° 024.5"iO.352-·i5. 
~ill"'lP.I·O 'I', O~"',,"'() [v!-'I~"'õ'" t,IIHI" n rer-er,','" é. 'v''--''ck,c'" n r'Oll fe' "'e'l~dor Jose' "L.!, _o. \. V !\O:;::~h,,!.! J 0_ '-C::,j-,~ _ .• ,; L. ,_ . ~~v...... C:I IQ t_" ..:: U '...J. Q 

Porffrio (Pa), l7 ele a\:1osto ele 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José ela Sit\ia 
ê 30USíl ):;.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X .. X.X.X.X.X.X.x_x..X.X.X.X.X.x.x..X.X.X.X.X.KX.X.X.Y-..X.X.X.X.X.X.X. 

R-Hvl-395: Nos tennos ela Escritura Pública de compra e venda, datada de 03 ele 
agosto '1.993. lavrada nas Notas elo Cartório do 1° Ofício ela comarca de A!tamira
Estado do P(jrá, lançadas às rls "i5:3-vü /"j6"i do livro nU "107, sob o nu 6.313/93. () 
imóvel Ô" constanté da presente matricula fol adquirido por EMPRESA . DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, acima já qualifica, por compra 
íeita ao SI'. ~IULlO GOMES, tlrasileiro, ca:;a.:io, comerciante, residente e domiciliado no 
Município de !~lar<lpé - Miri, Estaelo do Pará, ora de passaj;1em por 'esta cidade, 
pOltador da cédula ele identidade RG. n° 444.165-SSP!GO e detentor doCI"F/MF n° 
585.332.435-20, pejo preço certo e <ljustado ele R$ 50000,00 ícinqüenta rnl! cruzeiros 
reaiS). Conclicões: 3S cia Escritura. Ceriicião: certifico e dou fé Clue, o imoosto de 
t-t'':II'~n'I-'''C''~{''l ~t"" .»-r.n.-iT\rtr;d" in'er UiH(jt" fl"\.i p'OqO "e'o drv'~ljt-r-'ento' (;e "·t-~-·ec",rl"'~. :::.0 i..1'l.~ I.:! ,i ,3,:Jo<!'lv U'V t tVtJiIÇ\.H:>; c: IIL I IIII1J>:J, .Vi c.'_ F -I .... I -11 I .. ol'l. Q!"G~'l.~ 

Municipal da Prefeitur<l ele Senador josé POliírio - Pará, através de S;1Uia ele 
recolhimmito n° 005:::, e;<,pedida pela referida Prefeitura, no valor de Cr$ '1.000,00 
'l'lUtll 111'1 r'I'''~e'''I~ ,..-,·"i~" A".··,n'O,!õ '-,"1" "'e'-'"et6rl'" l-I.:> C'ln;:}llç~s I'''' ~SSI'rl"tul'~ \ I . ...,"-IL-!!"...':' ,;;:;;.".:.,,-':1/. ,..\ .... ·::;II .. ~ ... "- t.J .... -'-' 'I.J· ..... I . ....,.'u' H." .; li"", ~ ,Q.) a ~ !'\ 

i!egíveL O referido é verciacle e eiou fé. Sena(jor José Porfírio - P<lrá. H ele a1;!Osto de 
-i .993. () Cttlciaf do Hegístn) (a) ISInar José da Silva e Soúsa .X.X.KX.X.X.x-x.X.X.X.X.X.X.X 

AV-2-!.1-395; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da presente 
matricula acnTIa foi aelauirielo inicialmente Dor FRANCISCO MAR!A MONTE!RO. 
;J["'~'''e'<o de titlll"-' do '-,,-,<0,,';' 'IU~[tO ~ l'lt""l{'f;'iC'~ ",~ljlll"r-I'''''I' 'l'~ V\'I~ l-I;:; cOl,zel a'~['~d;J CI'P .. ICI'I -.J • li .... '-t\,.' 1-'">..1'-' ......... • J' (.~ 1 .. _·. _t·_·1 It.. h __ ...IF'UI .... O Q t_· V " aa . ___ . 

16.0B. ·1.90~ll cievidarnente 3ssinac!o pelO então intendente .José Porftrio ele ~..,qiranda 
junior, re9istracio às TIS 86-vO elo livro n° IV, o qual por SU;;) vez alienou à 
PAULO R08ERTO SOEIRO, er. vi do escritur<l púbíico de compra e venda, datada 
de -12. '1'1. -1 .937, fançacl3 às fls :36-vo do livro IV, no Cartório Sanluel etTi Igarapé 
Miri - Pará, o quai 'por seu turno alienou a ~IUUO GOMES, através c!a escritura 
púr)liC3 ele cornpr3. e vencia 1 lavrada n3S í\iot3S do Cat1ório Sarnuei Alrneicl3 de 
ir,,",.--.... -,,':" tdli.-j p.-:.,-,; i"""'lf---':lrb ?c tlL"' -iÇ,? do livf'O nu " .. ) enl "-111' 1 00'-' elU'" '-'(11- PIle, l~io.lOfJC l':iiill- .... ,.c.;, .G.i.,:;;,,,~,-,,,,, .. , .... ' li·='; , .... " .1\1 I lf·... iL.. ,.,Juo, ..... r ... ~_.Q 

vez aiienou ao ?tual proprietário a fím13 FMPRESA DE NAVEGACAO E 
COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, devidíJmente qualificada no R-I desta matricula, 
atr3vés de escritura pÚbHc3 de cornpr3 e venda; lavrada no Caftório do 1° ()fkio ela 
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comarca de A!tarnira - Estado do Pará, lancada às tis 'j 58-v0116'j cio livro na "107 sob 
O n" 6,3B/93, em 03.0:::.1,993. O referido é verdade e dou fé. SenadOí José 
Poriírio(Pa), 17 de agosto cle 1.993. O Oficiai cio Re~listro (a) Ismar ,José ela Silva e 
Sousa X.X.X.:x..X.X.::(j~.X.XJ(X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X_X_X.X.X .X.X.X.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X. 

AV-3-r.;1-395; Certifico que curnprindo detenl1inação ela Excelentíssirna Sra. 
Desembargaejora Osmarina Onaclir SampaiO Nery Corregedora de Justiça das 
Comarcas do interior, através de Provimento n" 00812006-CJCI de H de maio de 
2006, para constar averba - se o bloqueio ela presente rnatrícu!a. O refeJíelo é 
verelaele e dou fé Senaclor José Por1írio(Pa), 05 ele Junho ele 2006. O Oficial cio 
Re~üsiro (3) isrntn José da Silva e Sousa X.X.X.X.x_x_x.'~.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X_!~.X.X.X.)'~. 

o refericJo é vercJacJe e cJou fé. 
Senaclor ,José Porfirio(Pa), 02 ele Dezembro ele 2008 

IStvlAR JO'f 
orlcial cio Regisiro 

" 

'~a' ~c' 1'1'0 .('mar Silva \_ . ."i/:.L1, -

d.:) Único Ofício 
T.r~ms!3dcdO com e,o:;!? jB .lsagurança 

~.Q{l1)qsJ1t{b .................. . 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CARTÓRIO ISMAR SILVA 
CNPJJ(MF) 00.465.7801000'1-45 

iSMfl.R JOSE DA SILVA E SOUS,A MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 
Oficial Titular Escrevente Substituta 

CPF/MF n,o 033,624,342-15 CPF/MFn,o 463,063,152-68 

Rua Tiradentes !'P '637- Centro 
Município ele Senador José Portírio -Estaclo cio Pará - CEP 68,360-000 

Certidao de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

M"TRI'CULA' 1"'" "X', v X X" x .... v x', v X v X [I' t'" 17 ~e "gos'o -j'e l' '-'9" v X" x X ! In,_ '" _, .. ...... ,J{) .~ .. __ .. '\..?'''- " •. '\.J' ........ x. .. y ..... \. . .............. -'\. ~ 0,. lI· rt. 1 \. .. ;:} ,_1.,...". ...... >\ ..... _ .. 

IDENTiFiCACÃO NOMINAL: Imóvel Rural Gleba ituna - Lote 05-B denominado Fazenda 
COlibrí, com lnna área de 4.3!':,6,00,00 11a, situad2. neste Município .X.X.X.t..X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

NOME, DQMlcíLlO E NACIONAliDADE DO PROPR!ETÁR!O: EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.XX.XX.X.X.X.X.XX. 
'S'" -r, ". R .'"h-, a·-t "i, ,- r"IHIL '" ': v li . . .,. v ' '" .. " ....... V" . ; I'!untel v uO I e~ii""'Lf v J .. II el.). _ ~. .1'\., .. .l-•. A.X.".X.X.X.KX.X.x.X.i'\./....l\.X.KX.X .. '\..X.X.l'\..x.".-''\..x.x.x 
Matrícula de um imóvel Rural como abaixo se seque, Instituto de Terras do pará
ITERPA. Depm1amento Técnico. Divisão car1ográllc3. Gleba Itun3. Imóvel: Fazenda 
Coliorí. Lote n° 05:B. Área: 4.356,00,00 há. Perímetro: 26.400,00 mls. Município de 
Senador José Porfirio, Estado elo' Pará. i\l1ernorial descritivo cio perímetro: partindo-se 
do ponto M-06-A, de coordena elas ~leográflcas 52"03'30"30 Wgr e 03°39'27"27 Sul, 
orientado inicialmente por um azimute (íllmo) verdadeiro de 180°00'00" Sul, daí, 
segue-se através de lima linha reta e seca, com uma distância de 6.600,00 mts, até 
encontrar-se ao ponto M-06-A, ele coordenadas geográficas: 52"03'30"30 Wgr e 
03°39'27"27 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 180°00'00" 
Sul, daí, segue-se através de uma linl1a reta e seca, com uma distância ele 
6.600,00 mts,' até encontrar-se o ponto M-12-A, ele coorejenadas çleográilcas: 
52°03'30"30 Wgr e 03°42'44"27 Sul, eleste, queriranclo-se com um azimute (rumo) 
verdadeiro de 90°00'00" Leste, daí, segue-se através ele uma linha reta e seca, com 
uma (listância ele 6.600,00 mts. Até encontrar-se ao ponto M-25-A, ele coordenadas 
geográficas 52°00'00"00 Wgr e 03°42'44"27 Sul, daí, quebrando-se com um azimute 
(rumo) verdadeiro de 60°00'00" ao i'J0I1e Greenwich, dai, segue-se por uma !in I-I a reta 
e seca, com a distancia ele 6.600,00 rnts, 2.té encontrar-se o ponto M-13-A, de 
coordenadas. geoçlráficas 52°00'00"00 iiligr e 03°39'27"27 Sul, deste, quebrando-se 
com um azimute (rumo) verd2.deiro de 270°00'00" Oeste, daí, segue-se através de 
uma !infla reta e seca, com urna distância ele 6.600,00 mts, até cllegar- se ao 
ponto M-06-A~ (ponto inicial). Fechando-se assim o pOlígono desta área. 
CONFRONTAÇOES: Norte: 6.600,00 mts, com quem de clireito. ·Sul: 6.600,00 mts, 
com o lote n° 06-A Leste: 6.600,00 mts, com o lote n° '5-,11,. Oeste: 6.600,00 mís, 
Devidamente cadastrado no - !NCRA, de caclastro - CD fica fazenclo parte integrante 



Sen~c1or José POrfirio 
deste. Pm'" ,'j"b"j,y I=MPRr<i;d 01= NAV~GA~A-O F ~O""E" RCIO • ... j), ...... ~,..,I..... "-.... r:.....,.~.. "- _ t: T- _ ..., I,'t 

com sede nesta cidade de Aitamira - tostado do Pará, sito à 
TRES BARRAS 

Travessa Unciolfo 
A.ranha n° 256, pori3dora do C<3C/MF n° 63.:::56.45410001-89 1 e Inscriçã·o Estadual 
n° 15.159.077-0. Neste ato representada por seu sócio propriet~nõ SI". LUIZ 
GONZAGA DE SOUZA. br3sileiro, CaS3(IO, cornerci3nte, residente e domiciliado 
nesta cidade de Alt~H"nir3 - Pará, 3 Rua ·1° de Janeiro n° 1446 1 portador da cédula 
de identic!3c1e W3 n° 7854-SSP1PI\ e (jetenior elo CiC/MF /lo 024,510,:3~.2-15, 
Nurnero cio R.é~tistro l\nterior: NiHIL. () referido é verd~de e dou fé. Sen3cior José 
Porfírio (Pa), 17 (ie açlosto cieL993. O Oficiai elo Registro (a) 13m3r José (13 Silva 
e Sousa .x .. x .x.x .x.x .x.x.x .x.x .x.x .x.x .KX.X.X .X.X.Ã.X.X.KX .Ã.X.X .x.x .x.x .x.X .x..x .x.x.x .x.x .X.X.X.X.K 

R 1 '" '106' "O" ·~r'''~~ e'a '~~r"lt".,~ 0l',L)I'I~~ ri" '{)m!;,'~ ""'~'ld~ ,j3t':lrl'~ de "u" de-o '-1-1""'1-._'..::./',1'" u lC:filV,;} ~ C·:n ... tUIOo; ~L.\-"o. \.te: l-_n,,_.'t.. c- 1o'C-! O. "\..'L'\.o."\. ._, 

agosto '1.993. !avracl3 às 1131611163 elo livro nD '107, sob o n° 6.314, no C3rtório do 
·i U ()flcio de Notas da comarca de Altamir3 - P3rã. () imóvel da constante àa 
,,,"~.,,,,;\,, '""l~h"r .. l~ 'lii ~r'r''''·'·,el r, p,nt' EMPRESA DE ~IA\lE'-"ACA-O C COME" RrlO t-'le~O;::l!t.,-. H.CH.I: .... : • .H~ !'J. ~\..h-it.~:: U V I _. ,'li. V U .. L _ 

mt=s BARRAS i TOA. pessoa jurídica de direito privado interno acima Ja 
qU3UTtCa(lü; Neste ato representado por seu sócio proprietáfiO: (} Sr. ! UiZ 'GONZAGA 
DE SOUZA: br3sHeirü .. casado) (;ü(nerci(intE\ residente e dorniciliado na cicia(le de 
Alta','.ll·r'~._. - w~.I'a'., .; R'l~ .!o e'e h'le""O • .,0 'UM" ')()'i,,";r.'r" rh ",,'>r"JI~ d" i('ellr';(I~(,.je D~ L .::- I ~ ..:: .. '_ o. i '-'0.1 11 " ,-.-.,.1); f_.n .. ~t)l.i \.tO ,,-.ç:._~_ .. Q ~-fç ._i .. _, _ .... ~.J. ! .... _~ 

nQ 7 .8:14 ·3.sPiPi~\ e cietentor (~Ü CPFJMF n° 024.5·10.:::52-·15, por 'cornpra ferra ao Sr. 
PAUlO ROBERTO SOEiRO. rjL3Sileiro, solteiro, rn3ior, cornerciante. residente e 
.-Ir.,I""o;j,-.ilj'"l .. -j.-, p'J .-.i,-~.r-.r!.-•• -~,-.. R ,-d A '1-1 P3r,:, ,; Tt-.-.·.:r,c·r".., ü,na,-i"'Jl' r, D':;l-r-r, .... lnO p·-'~~':itgem por 
'-• .iiiOl .... HlO:\.~'.i 1;0:.' ;._,!\'.O:~!'<::: u\:= _:-=-n:::!. -, i'L1~ Q i I "'V <:::,.,.:l'" Ifj .. llL. co U't.~1 V.:l ,:)/11:> L1-..t,_H.1' . _ .J' 

,A!tarn!ra - Pará, pOliaclor ela Carieira de !clentie!3cle !l.o 9i8.433- SSP/SP e do CIClMF 
n° Oi8.042.333-6:3. pejo preço certo e ajustado de R$ 50,000,00 (cinqüent3 mil cruzeiros 
reais). Condições: ~s (i~ Es·:ritura. Certidão: Certifico e dou fé, que o hl1POStO de 
T, ·,'-d~,n,~,'l','-,:s.:;::;:5.r, do no· A P,;,: l,n-!i'\IPi~ - I T k I f0i p':!l{tn. !II"!· ('"; ":l Pt-Cr"e',Tul-'.l r'v"I/lI'I"'!·!l':tI' de ~ ~~~<-J ... ~. .......,..., ,,'-J ...... ,LJ '·'·L..-'.'1 u ..... ~t'U ... \." \J U • , .... L ,,-, •. 11.. _f~'t.l 

E;enador josé Potiírío - Pará, através da ~iuia cle recottllrnento n° 0064 1 ex pedh::i a 
peia refBrid:3 Prefeitura, no vaior de Cr$ 'l.OOO.OO (hum mii cruzeiros reaisl, O 
·-.-·r-'-···'·-;r. ,.!.... "~t-r~,.-.r~r. f"'.. rl'-d' -fi!. '::-rn':lrtlU- J ...... cé Dr'\tftr",o P"r'a' ·17 de 3r'OStO rle 1 oO'J. ,r., I c: ~! ;,)\J c: "c:. uouc: 'G"_ VU li;::. veil't.~'-.jV", • V,-,,-· i VIII - ...... i _. o:. y. 1..;"'-1 .>:IoJ·_·.:J 

()ficial (10 Hegistro (a) Isrnar José eJa Silva e ~~ousa .X.X.X.X.X.l~.X.X.X.x.x.x.x.x_x.x.x.x.x.x. 
ÂV-2-fvl-3f16; Procede-se 3 esta averbação pfif3 constar que o irnóvei da presente 
matricula acirna foi 3cJquirido inicl3lmente por !SIOORO IV!ART!!I!~ NOCiUEIRA, 
através de titulo ele posse junto a intenciênci3 Municipal (i3 Vila ele SouzeL datada eie 
'I fi.03. "1.903, devidamente assinado pelo então Intenàente José Porfírio de ~Aiíanda 
Junior, rebiistrado às flsi 16 cio iivro n" IV, o qual por SU3 vez alienou à SFRGIO 
CORRÊA LEMOS. ex vi ela escritura pÚr)!ica cle compr3 e venda. datada cle 
·10.·12. "1.937. lançada 3S 1"ls 04-v3 do Hvro fi, no Cartório Samuel do 1° Oficio da 
cid3cle ele i~larapé Miri - Pará, o qual por seu turno alienou à PAULO ROBERTO 
SOEIRO, ex vi ela escritl)!";; PÚt)!iC3 de cornpr3 e venci;;, datada de 13.1'1."198:3, 
j·,.f\JI··'-lr-l':l ·~c· ·I~IC; ·'li·'I-v:!' fk~ :I\ir.-~ 1·-tO A~, fiO r:~rtl!i'!·n ~~~iTil·1P.1 IJ.I'iT!A·'u"la (I';-) .11° C)fl't-·,'o l-I? 1000.lI 't.,"'It.4 t..v '-' ! ,.. .. IV I .......... ,_/ _t ___ o ___ t.~ •• '._ ,~ ••. _ _....... _ '"' '4 '\1:.\ 

ciclade ele IÇiarapÉ: ~ .. j1iri - ParaI que por sua vez alienou ao atuai proprietário a 
firma EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMERCIO IRES BARRAS L TOA. 
devidanlente qualificada no R-·' desta matricula, através de escrITura pública de 
cornpra e venda, n° 6.3·i4j93, lavrada nas Notas do ·1° ()fício da cotl1arca de 
Aitarnira - Pará, 13nçacla às 1"ls ·lS·f 1"163 do livro n°·1 07 () referido é verdade e dou fé. 
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CARTORIO 00 UNI CO OFíCIO 
Senador José POrfírio 

Senador José Poífírio(p<l), 17 de agosto de 1.993. O Ofici<ll cio Registro (<l) Ismar José 
,ja Silva e Sousa x.x .xxx.X.;; xx .X.X.X.X.X.X.x .x.r. .. X.X.X.x.x.xX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.x. 

AV-3-M-396; Certifico que cumprindo determinação da Exce!entíssima 3ra. 
DesemtJ3!I!;:;dor;:; Osmar!n;:; Onaclir Sampaio Nery, Corregedora ele Justiça c!<ls 
Com <ltTaS elo Interior, através ele Provimento n° 008i2006-C.JCI ele ·17 ele rna!o ele 
2006, para constar averba - se o bloqueio ela presente matrícula. O referido é 
verdade e dou fé Senador José Porfírio(P<l), 05 ele Junho de 2006. O Oficial do 
Registro (a) Isrnar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x..X.x..X. 

(> referido é verdade e dou fé. 
Senador José POIiirio(P<l). 04 ele Dezembro 

Cart6rio Ismar Silva 
do Único Ofício 

, do <'glJrêlnça Transladado com S810 ,,~v 

N0 o:;f!Ji{LYY<!O ..... 





I' o .-, R L-rVrO n .t!... - '-" Folha n~ 204 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ/(MF) 00 46!':'.780f0001-45 
ISMAR JOSÉ 011, SILVA E SOUSJl., MJl..RI.A LUZl,l\ t:OUZA DA S!LW\ 

Oficial Titular Escrevente Substituta 
CPF/MF na 033.624.342-'15 CPF/MFn° 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N.o :.37- Centro 
Município ele Senador José PO!iirio -Estado cio Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

M.ATRíCULA: )97 .X.X.X.X.X.X.XX.:>',.X.X.X.X.X.X. xx Data: 17 de Agosto c!e 1.993 .x.x.x.x.x. 
iOENTIFiCACAO NOMINAL: Imóvel Rural Gleba Ituna - Lote 09-~, denominado Fazenda 
Colibrí, com úma ~rea ele 4.356,00,00 ha, situada neste MuniCÍpio .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

NOME, DOMiCíliO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRiO EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, x.x.x.x.x.x~x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.xxx. 
Núrnero do Re~listro AnterioLNIHIL .';XX.X.X'x'X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJCX.X.XX.XX.XX 

Matrícula de um imóvel Rural como abaixo se segue, !l1stituto de Terras do Pará
ITERPA. Departamento Técnico. Divisão cartoClráfica. <3leba Ituna. Imóvel: F3zenàa 
CoiibrL Lote n° 09-A. Área 4.35600,00 há. perírneiro: 26.400,00 mts. Município ele 
Senador José Potiirio; Estado do Pará. t;;1ernoriai descritrvo do perínH~tro: pc;rtinc!o-se 
do ponto iIIl-27, de coordenaclas geográflcils ele 5'1°52"40"40 Wgr e 030 46'47"27 Sul, 
orientado inicialmente por um azimute (rumo) verdadeiíO de 00°00'00" ao Norte de 
Greemt,~ch, daí, segue-se por uma linha reta e seca, con1 uma distância de 6.600,00 
mts, até encontra-se o ponto 1\1-27-A, cle coorclenadas ~leográficas: 51°52'40"40 Wgr 
e 03°42'44"27 Sul, deste, quebrando-se· com um azimute (rumo) verdadeiro de 
90°00'00" Leste, cl3í, segue-se através ele uma linha ret3 e seca, com uma clistância 
ele 6.600,00 mts, até chegar-se ao ponto M-170, cle coorejenacias geográficas: 
5'1°49'20"00 War e 03°42'44"27 Sul, desie, quebrando-se com um azimute (rumo) 
verdadeiro de- t:::O"OO'OO" Sul, daí, se~lue-se por uma linha' reta e seca, com urna 
clistãncia de 6.600,00 mts. Até encontrar-se ao ponto M-28, ele coordenadas 
geográficas 5'1°49'20"00 Wgr e 03°46'47"27 Sui, deste, quebrando-se com um <lzimute 
(rumo) verdadeiro cle 270°00'00" Oeste, daL segue-se através ele uma linha reta e 
seca, com <1 clistância cle 6.600,00 rnts, até chegar-se ao _ponto M-27, (ponto inicia!). 
Fectlanelo-se assim o pOlíÇtono desta área CONFRONTAÇOES: N0I1e: 6.600,00 mts, 
conl quern de direito. Sul: 6.tiOO,OO rnts, corn o lote n° 20 d3. F~zend3 Colibr"Í. 
Leste: 6.600,00 rnts, corn o iote na "lO-A. Oeste: 6.600,00 mts., com o lote n° 09-A. 
Devid<lmente c<lá<lstrado no - INCRA, de cadastrq, - CO, fica f,azendo parte integrante 
deste. PíOprietário: EMPRESA DE NAVEGAÇ.AO E COMERCIO TRES BARRAS 
L TOA com sede nesta cidade de ft.ltamira - Estado do Pará. sito à Travessa Lindoifo --, . 

f\rant-ta n" 2!:,6, portaeiora cIo CGC/MF nQ 63.8!:='6.4!54/0001-89, e Inscrição Estadual 



"H'" I ' 
-' ",',' .. ~ 

1', , , 
\ 

CAR TÓRIO 00 UNICO OFiCiO 
SBn3cJor dosé POifirio 

na 15,'159,077-0; Neste ato representado por seu SOC!O proprietárip Sr. LUiZ 
GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado 
nesta de/acle de ,lI,ltamira - Pará, ã Rua 1° ele Janeiro nQ 1446, pOitactor- d::r' cédula 
ele icientícjacle RG n° 7,:354-SSP!PA e cletentor cio CICtMF n° 024,5'10,852-15, 
~I' ;,' d r. 't' "r,," ,,-- "l'IUI' (-, ,'~-f",,'-'r, " UA -, 'l~ elo f' c'eI1~"'~r J-'-"" I' LH1,el o ~O r-:.e~HS to ~il;.Jhr;::1 ,o!. jl!!! L. _r I 'Clel !(JlJ e v'C'nú~\ .. ~ e u e. 'L... - .c.lHJ v~e 

Poriírio (Pa), '17 de a~!osto ciel,993, O Oflcíal do Re~listro (al !smar josé cia Silva 
e Sousa .X.X.X.X.LX.X.X.X.X.X.X.X .X.X.X.X.X.X .X.X.X.X.Y...X.X.X.X .Y-..!...X .X.X .XX .X.X .x.X.XJ\.X .X.X.r...x.X. 

R_1_i'll'_ '107- "'.ir,o;: tp.!'.-....... ~ .-~", C~rl-itlH-:-. P{iI.)ti r .... \; dA l"'()n'I)~';:J p. 'I/'-'fl,-i.." Ê'1..,.1-~cl~ ·-Ip. O" l-{P. ~ • 1'111 __ 1.::1. /·!'n ........ L_" !IIV~ ua L·:;"-r . I_~I~ • lH lI\.rQ ___ " ..... '..lll.!. __ " "''V UQ, ,,",cu_ . .J __ \. '-" "_, o_° 

<190sto '1.993, lavrada as fls 169/161-vo do i!vro n° 107, sob o n° 6,322193, no 
Cartório cio 'íO Oíido de Notas Cl3 comarca de Aitamira - Pará, O imóvei da constante 
"j~ I'f--~ç.rltç. 1"-''''-l,l- frl' :1rj""';I-'rj" I)"'''' 'irr'~' E"'PREC'-A D' "A"Er'-Aí-iíO E .... 0 .J ';;:!~,-- d ...... " .11~1l1t, ud ,· ..... l -n. .... i .. , 1 .. \.1' ~_ ... , I .. ila. IVt ~ .. c ..... v U yM. 

COM"'RrIO TRtS BA RRli <;: I TD" n"s",,~ '''r' "';-- r'- ";;--;t-- nr;"~";,· ;nter-no ~(';rl-I'" __ ..-. • •• , • ..:!! • '"': r-' ........... u". ju •• u.l..a ~~ ...... le'LU tJ .v .. "1 .... ....., '"~ i .. "1~. 1;.; 

já qualifl,-:"eJü: Neste ato repre:ientaclo por seu sócio proprietário: o SI', LUIZ 
GONZAGA DE SOU/A: brasiieíro: cas3do, c0f11ercíante, residente e dorniciliado na 
CíC!3~!O C!B P·,!tarnir3 - Pará

l 
à Rua -r:J de Janeiro n° 1446, PQrt3c!or da cédut3. dê 

jejentidac!e RG na 1,854 S3PfPA e detentor cio CPF/MF n° 024,5iOB52-15, por 
compra feita 30 Sr, PAU! O ROBERTO SOEIRO, brasiieiro, solteiro, maio" comerciante, 

~I'dent~ e o·o",,)· ...... jlj'"ld - /1..... r:rl~rlp. rll"\. n.n.IA.-.. D,.., ... ;'" ;:... Tf·-"'\1.U ................... J."';""'l-i~ r. U"""-I"O'" r.tl"·O re~ . LC:' ". L-fi,a ~t) _"-'1 ""h. ~._~_. 'l~'C- DC:I'!:=!lJ - f !;.!!~, Q ! !Q't"=-.,:)~a y!.cHLL o::: UQ!! ~ ,::U I, 

pass3gern por .p.!!tarnjri~ - Pará, poriador (ta Carteira de ieJentj(jacie n.o 918.433-
·SSP1SP e (io ClClfvlF n.C CHEUJ42.333-68, pelo preçú certo e ajustado de R$ 50.000.00 
tr-i,-.r4ii-·,-t" I-rlll" C:Pl-(':!"n'"'1!L' t'l"'.,ic\ '-"'orlcl;c~p.c· ~s' r~'3 -!::c:".·it'·r.r; ''"'''nf-tf·..J;;O· r't:!>ttifir.o e d'OLI \'w-IIi\.tue.Loc.; !". -,., .. L.-::.,J . .J ,t:;~, ...... !. ~_. '-,V_ ........ '<-1 U~ ·.J'w-HtU.O. .....-.:::; 1.\. • ..::;"' ....... \:" ti, .... 

íé, que o Imposto ele Transmissão ele Bens imóveis - LT,B,L foi pago junto a 
Prefeitura MUilicip31 de -Sen3Cl0r ,José portiria - Paíá, através da guia de-
recolhirnento n° DOG7~ expedida pela referida Prefeitura, no vaior de Cr$ "1.000;00 
(hUiTi rnil cruzeiros reais); assinado pelo secretário de finançR~ ta} ilegível. () referido ê 
\ierdade e dou fé. E:enador ,josé Porfirio - parâ. ·i 7 de aç!osto de ·1.993. () <)ficiaf do 
R.e~iistro (a) iSfr!3r ... Iosé d3 Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.J...X.X_X.X.X.X.X.X.X.X.X.X .. X.X.x.x.x.x. 
AV-2-M-397: Procec!e-se a esta averbacão para constar Que o imóvel da matrícula 
S!!'''-?' foi ;~·-,'{'i "ri(j'o 'n'r:I"I,-N"-,iA ,-,01' ~I' ~IA"OEL JANu"''i ° lu':" DE SOUZA ':>t,-~"e",~ l-'A _'-.Fi .... _·\.'-t-tl .. _- !..I_.>:.~ .1_1. .. _ ~. Iv 1'11 11.1'" I 0[.1 QV .,::lo ,_ 

titUlO cie posse junto a Intendência Municip3! (ia VHa de Souzei, datacja de 
'10 ro 'I ClO'') rlp,·,',-j~ll1-nt" ,-",~;.-_.-i" "~'í' "nt'~'- Irt"--'d"11'e Jr.~6 p-mrir. dn M'ra'lrt" ..... _1 .. ~ .. J, _i_'[ t.,;'.;L ell_ .... · ;;.·..i~.IlO:\..~J Vt:;.J e" dO I ... _.tl· .. · .• L· , .... ;:j... . V.·... ç • I. lU ... , 

Junior, registrado às ris 92-v" do livro n" IV, ° qual por sua vez alienou a 
PLAi::iDO APARFCion ABREU, ex Vi di! escritura pública ele compra e vencia. 
efatac1a ele 11.09.1.937, l::rvrad!i às fis 133-v-O c!o ilvro IH cio Cartório Sarnuel do .p:> 
nfir,ir , r[", ("r'-·'-'c. ri,.. I,,":>r,,!')" 'v",",--' - 9,;;!-6 '1"<> "'"'1' tlif-no ~""'-'Oll >. PAULO ROBERTO '_'"""I\.. \.t.~ ~1 ... HJ!d .... · '-~ ...... ,;;..'!.-_ ......... L!l ,t. .... .,;, ... d .... · ..:1ç .... , • I 011,..,11 _ O: 

SOEIRO) ex vi (la escritufR pÚblic3 de COfl"lpra e \lenda, c!~1t3d3 de '13.06.198::;, 
iavrada às TIS ·199-vo do livro n° 43, (lo Cartório Sarnue! A!rneh::ia cio ·P} Oficio da 
cidade de igarapé f\:1iri - Pará, qü~ por sua vez" alienou ao .. atual propíietitrio a 
firma EMPRESA DE NAVi=GACAO E COMERCIO TRES BARRAS LIDA, 
devidarnenie qualiricada no R-'í desta nlatricuI3, através de escritura pública de 
cornpr~ E~ vencia. n° Ei.322f93, (!e 03.08.93

1 
lavracta nas Notas cio 10 (ifkio da 

':O'T, Clrr-· rl", Ait'wnir-a - P"i'? ',atlCClíÍCl ,,~ '[AS '16°/,,7'1-,,0 (!o """1'0 nO ",'l7 () r"f"'f-"O'O ~ '" !. t. .... ~ ......... .. O[. ••• \". ~ •• J. _.. Q.J" ;:) • f . Y _~ Y. I. \j .. _ ...::: ~ .... 

vel'd·~rf,",- r. ri()'1 f A C'.nn,..,rjr'l- 11"'.·,6 DOt~,·i-;p.-\ '1"""7 -';-, ~C'O:-"'to ,' ..... ·1 no"'") (-, '-"\-f"i,-,.i.,,· r',..., Rp'(j:.,.t--" 
•• '<-..... fe: c- .... ~_'!. 'c-. ,--.iC-!I'!.-JL~.h ,-,J..:J~.' .HI/O~ dl l ,; t~e ~_f.:lL \.11;;= 1.~;:}·_I. j·,_.fIlC1G. ... lv"\_ . .:.>f.:!ofl.-

(3) ISrn3r .José. C!3 Silva e ;::;ousa >~.x.x.}~.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.X.X.K.K.X 



CAR TÓRIO DO UNICO OFíCIO 
Senador José PorfÍrlo 

AV-3-fvi-397; Certifico que cumprindo deteiminacão da Excefen!Íssirna Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiç<i das 
Conlarcas do Interior, 3través de Provif11ento n° 008i2006-CJCi eie -i 7 (je rnaio de 
200Ei. Dara constar averba - se o bloqueio da presente matrícula. O referido é 
verclacJe e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 05 ele Junho ele 2006. O Oficia! do 
Registro (a) IstTfar .José ela SilV3 e SOUS3 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

() referido é verc;~de e dou fé. 
Senador José PO!iírlo(Pa), 04 ele Dezembro cle 20m:: 

, 
\ 

Ca~tório Isnnr Siiva 
~" f', . 

d0 UrHCO l)I~-':10 

Translad:!do com ~.~.\o Je; s~,guronça 

NQ ViJe2fJSJ(Cj'jj ........... . 
. I 





Livro nO 2 - 8 

iSMAR JOSÉ D_A 

~ 
j~L 

'1 .... -
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CARTÓRIO iSMAR SilVA 
CNPJJ(~,,1F) 00.465.7:::01000-1-4:, 

MAR!A lUZi.A SOUZ_A DA SilVA 
Oficial Titular 

CPF!MF n° 033_624_342-15 
Escrevente Substituta 

CPF/fv1F !"I_o 463_063_152-68 

Rua Tiraclenles i'j" 537- Centro 
Município de Senador Llosé Potiíriú -Estado do Pará - CEP 68.360-QOO 

.... -..i" d ...... ertl ... "o e 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA_: 398 _x-xxx x_x_xx x_xx x_x_x_x_ x_x Data: H ele ACjosto ele 1.993 _x_xxx x 
IDENTiFICAÇÃ.Ci NOMINAL: !móvel Rural Gleba {tuna - lote -IO':-A denominado Fazenda 
r'()lib'; c-()']] lln-I~ ;.,-n~ r'r. A ,)""'h~nrh"O,--" c-it· H~{"~. !.n~tn ""ltli~'IF)-I() 1. Y. v v X y. X V" v X y,-"_'"_IH I!, -_I 11 O! ;u'C-a "-~c: -t"."_',-'\..I!lo.UVColU \"'t.~1 ,:)1 Li.::! ~O! !'i:'.:! C '91' __ I\.... __ _ .~_.'.J'\_,... '- __ ,. ,_n_',J .... '\. '-
NOME. DOMICILIO E Nl\CIONALlDADE DO PROPRIETARi() EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, X_X.X_Xx.x_x_x_X_XXX_X_X_X_X.X_X_X.XX_X_ 
N'" ~"",,;d Ru-·-·J..')A t -.' . "'",'IHI' .". v"vvy ~ - V'.IVV vvvvvvvvvvvv v ~ .. la1 ..... 1 u o ~ ,-.yIStf u n er IOf _ 1 1 L .y, .X.X .r .. ;...." ...... I'./... .X.X .r...r...A.r...X.r .. r .. n.J" .. " .. A . .!'\ .r'>..H ... , .... J\.X.X . .!~ 

fy~3trícuia de Unla área de terras Rural,. localiz3da neste f,,1unicipio de Senador José 
Porfirio - Pará, no lugar cienorninac!o "Ituna" ticanclo pela margem esquerela CIO Rio 
Bacajá ~lrancle. entre 03 içlarapés cio ieito e maranhãozinho. medindo 4_356 ha, 
lirnitando-se pela frente corn o citado Rio 83C3j3, Fundos; L3teral Direito e Esquerd3, 
corn quem de clireito. o irnó-"el Dassa a ter a seCiuinte denominacão: Gleba ituna_ 
Imóvel: Fazenda Colibri. lote n°· "lO-A Área: 4_356haOOaOOca (quatro mil trezentos e 
Cinqüenta e seis ilectares) Perímetro: 26.400,00 mts (vinte e seis mi! e quatrocentos 
l1letrosi com" descrição do perímetro: paltindo-se do ponto M-28. de coordenadas 
geográficas de 51"49'20"00 VVgr e 03°46'47"27 Sul. orientado inicialmente por um 
azitTilJte (rUtilo) verdadeiro ele 90°00 100" Leste. (jaL segue-se por urna linha reta e 
seca, com Wn<l clistãncia de 6_600,00 rnts, até encontra-se o ponto M-29. (le 
coorcienaàas ~leográficas: 5"Pi46L 14"55 'PJçtr e 03"(46)47 g 47 Sul~ deste, quebrando-se 
corn um azimute (rumo) verdadeiro de 00°00'00" ao No!te ele Green'Nich, (laí, segue-se 
através de uma linha reta e seca, com uma clistância de 6_600,00 mts, até ctle9,n
se ao ponto M-169, de coordenadas geográficas: 51°46'-14"55 Vligr e 03°41'4-4"27 Sul, 
(l'AsIA C'lJe')t-~na'o-c", cotn li ,-,] ~Zi'·-'-'lltp (-,'lll"I()\ vprrl;Jr!pl-r() elp ·'7rlO"'''~un·' (k.r ".,'1:",-.c: v: 1. ~. ~.......... • ~. "__ . I.f •• _ ._."._. _ _ __ .e...!.I \.lV \.l • {~1~ oJ_~,i.J'C' 

se por urna ilnlla reta e seca, com lima ciistãncia ,je 6_600,00 mts Até encontrar
se ao ponto M-HO, ele coordenaeias geográficas 5-1049'20"00If\l9r e 03°42'44"27, 

. daí, se9ue-se através de lInl3 iinlia reta e seca, com uma distância de 6600,00 rnts, 
até chegar-se ao ponto M-28. (ponto inici3l,_ Fecilanclo-se assim o po!í~iono desta 
área. CÔNFRONTACÕES: Norte: 6_600,00 mis, com o lote n° 17-l"-_ Sul: 6.600,00 
iTltS, corn o lote n° 2"1 da FazencJa Colibri Leste: 6.600,00 rnts, com o iole nQ l1-i\. 
Oeste: 6.600,00 fT!tS, conl o lote n° 09-A. Devidamente cadastrado no - !NCR.a~; de 
cadastro - CD~ lica fazencio p3t1e inte~lrante deste. Proprietário: FMPRFSA DE 



E 

~f 
~ 

ii~" 
" CARTÓRiQ DO' UNI CO OFicIO 

Sen3dor José Potfírio 
COMER.C!O IRES BARRA~ L TOA. com secie nesta ciciade de 

Aitamir3 - Estado do r'arí.l: sito à Travessa Undolfo Aranha n° 256) port~dora do 
CGC/t\"qF n° 63.:356.454/000";-:39, e Inscrição Estadual n° "15.-159.077-0: Neste ato 
representa elO por seu sócio propriet3rio Sr. I Vil (iONlAGAflE SOUZA, 
brasileiro, C3S3ctO, cornE'rC!ant8, (8sidente e dorniciiíado nesia cidade de i\ftô!nira
Pari!, à Rua "1° de .Janeiro n° -i 44f3, portac!or da cédu!3 de identidade R<3 n~ 
7 _:3:,4-SSP/Pl~_ 8 detentoi- (lo CiC!MF n° 024_5-1 O_;3~12- -i 5_ f'\iurnero do Registro 
Anterior: NIHiL O referido é verdade e dou fé. Senador José POIiírio (Pa), 'i 7 de 
--'rio<:t-, rI'""· ·1 ei("1 r,; {-\Y'I"i_-.1 r~r-, R'~(-l-i ... t!-" (.~\ 1<"';.-'-;"'.· J .... , .. -:.. r~""'" 0ih,r-. r, 0r,u,;"-'::t X X v Y,. v v .-::!.~J.r ...... _(j ._~t! ._~-,.:J._'. '_' '_'_.\...-!~! ,_;tj \0.=.i":;!I._V.GlI ..;ji i i':: .. V.:Je:; \.. • .:::1 \Jil?oC1 "C- \JV 0':'1 _ \_ J\ __ ,JL/'. 

R- ·1-M-39B; Nos terrnos ela Escritura Pútjlica de cornpra e venda, datacia de 03 de 
agosto ·1.993: iaVfóda às fts -! 7·!-v°rí 73 do livro n.:>·l 07: sob o nu 6_32319:3 1 no 
r~'jI1·o'r-·Ir.. rio ·10 t-~f'lr;o rL...., ro-,I.-,t·,...L""' ri,..... r·"·--;·-;rr-'"' dç. .8.lt-'nip:J p'n-'; () j,y,,':;";;.--.I ('~ ~ons"'nt'" ~'t.i V '\.1 i '_" .. I ... \..j';:: j-.pjLd":; U.:.. \ ___ ,JIfiO. '--'.::1 ..... _- i \1 di .I, oC1 - I Ql Q.. _ III!VVCI ~G \., ~ i..:::I \... 

-h I-'--"el-'t'· ,---t,-i'I'I~ hi ·--l-."'ri.j- 1'-1- '"'-!-'" E',IIPRE<;;;A IllE 1\1F'\1~GArAO E u~ .):e~ .l_t::: ll{:l .. ,t. __ • (1 .tn -~!.."!..lU!.;'_U ,..!e,d IL.f,Ô. I"u. -~ "-' ,!IM",!:. 'l.rr 
':;:OMÉRCIO TRF'" BARRAS; L TOA, pessoa jurídica d~. direito priv~clo interno acima 
)a qU3.Hi1cado; N8ste ato representado por seu SOC10 propnetano~ o Sr. LUIZ 
GONZAGA. DE SOUl;\. [jrasile!ro, casaclo, comerciante, residente e (jomicilíado na 
cidade de Alt,mlin - i-'ará, " Rua '1° de Janeiro na í446, portador da cédula de 
identidade R(1 n° 7.tl:14 SSP1P,t.. e detentor do CPF/r..~F n° 024.E··1 0.852-·' 5; por 
compra feita ao SI'. PAULO ROBERTO SOElRO, brasileiro, soiteiro, maior, comerciante, 
t.-~_~:--_-;i.{_!·'_.!lt._~.-_. e .r_l.r_"',',',i,l'.·I!,i,~,(·,;v~' I" ,-·icl'"\riF'. (l~ B~le'm P"I-A .!.. Tr-'"\" ...... l""'C"''"\ f\~'"\ ... ;""7 r>.. B~!-ro~ s'n° r. , ~ j.::; ... ,_CH.iC: _t c_ .!I! - Oi O!, 'i:'I ! GYV'..:J--;:>!' ' .... O'I!L t;:: o. \..;:' -I. 1 

passaQem por A!tamira - Pará. porta(jor eia Cat1eira ele iClenticlade n.C ~n8.4T3-
SSP/SP e do CIC/MF o.u 0·18.042.333-6:=:. pelo preço certo e ajustado de R$ 50_000~Oü 
'c;('aij'~"'~ (>11" r .. ',-ci"~,c .-n_:~\ íT,"r11'''0-eS' -';<0 (l~ rS""'t'U'-'" ,-,-·ti;-]'''O-· ~"rt·l·fir·.n, " Uc!Ol' \ 1 '\..,'- ~tllt.-:i • '-li t~L\..-.1 L~ I ~a'~/_ ...... -...... II"-~ y . ~~_, v C. \..11 I ~_ \",'1;::1 ... a . \...<e L .. 'u"V ~ oi 

+,-Á {l:tç. r~. !nii-,,-,et[1, (lÇl T,-·-:.nc-Illic-c';r:v ..-te. ~An;;:: Im,,;;..vAi ..... - I ~I P I f"!' D~gO /'un'o ~ _.: '-"!" .... ~. v .. ,,1"-''\.1"....; ....... ~;_. , ........... ........... a ... -..... "--" __ .• _ ._ .. ~. __ .~ . _D_: .... ,Co ... l a 

Prefeitura iviunicipal (h? Sen3(lor .Jose POtiífio - P3r~ através ela guia de 
recolhirllento n° 0066: expedida pela rerenG3 Prefeitura, no v(I.ior de Cr$ -1.000,ÚO 
(I'lll'" 11"11 "'-I'7e;I';-"':- ·-e·:-.ic-" -:Jc·s·,n·:JI-~O nai (. c·- --I-'t6,-'IO rL- filn.'"\ ................ c-- 1.'"\' il~rl·I·\i;.r..1 r'l re'er-',"'o " ~ I 11 _.;. \..._!L -i.·..!-;:) I t.~!.....!'}: ,,~;J "t.~,-I r ......... ·j,J · ... ec e t-H ...... e !.!!~i!~.:.~0 \.:.-:0) le~._t:=lo"\J -, U\., t::: 

verdacle e dou fé. Senador Jose Pornrio - Pará. H ele aGosto cle 'l.993_ O Oficial do 
Registro (a) lsrnai" José da Siiva e Sousa .x.:t..x.x.x.x.x.x.x_:~_x .. x_.x.x_:r.,.x_)\_X_x .. x.x_x.x.x.x.x.x 
f\\' '-J fui '-100· n,._,-.",_ -',-. "·00 ...... u-·lr" ·J;.,l:'o.t-L'\ ...... -.-~" I-''"'·-·~ .l"'o,-ct--:;r ei-ir C. :'--I(""e' d" n-'"\tl-:.I"'ljl-,-..V--L-,.,--_'-..JU, í, ..... c:euG-,: ........ 'i:'I C:":'>""::J t.~y .... '.'./t.~{rQV on11'-1 "-"'-. L .... oO!l flfC ' !'!'oJ't.1 o. .. I.:hlh ..... d 

S'jnr~ foi ':',-l,-jll'it';rl~ '11'irl'~;'-'-'""lt" r,,;r r;nA~'OEL M!'NES DE OLIVEIRA 'tr"v'é,,, .1., .... r""{li .: u_ -1-.' !'_.I.1 .1,,", o.,~" .... : lo ... • ! __ .--" .YI .. 1'1..... I'qLJ - • . o. Q '-- ..... '-"õt::: 

titulo de posse junto a intendéncia Municipal da Viia de Souzei. datada de 
1-1.06.1.906, devjelarnente assinado Delo enião Intendente José Poriirjo de r\.~iran(!3 
Junior, registraejo :'Is fls 91 cio livro' n° IV, o (juai por sua vez alienou :'I MARiA 
ALVES [lOS SANTOS, ex. \>1 da escritura púbiica de compra e venda. datada de 
09_05_ i .9401 lavrada às r1s 3!:~-vü do Hvro \/ do C~H1ório 33iTiue! de 1° C)ficio da 
ciclaele ele íçjarapé Iv1irí - Pará, que seu turno alienou à SERALFIM ALVES 
SALGADO ex vi ,ja escritura pública de compra e venda, datada eie n.o8.·1988, 
lôvracl3. ~s riS 7/-vo do livro nC

' 4:]1 (~O CRi1ório SanlueJ AJil1eid3 do 1° ()ficio d3 
cidade de igarapé [viir! - Pará. este por sua vez alienou:'l PAULO ROBERTO 
SOEIRO, Gue por sua vez alienou ao atuai proprietário a firma EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TDA, devidamente qualificada no R-j 
rlr.~ta t-!-I~"-I'Cllh ::lt .. ~,,,:.<o el'" ':'~r!'ihl'r-':l "I'jhli(." ".-. ·'O'r·l .. r~ e venci':> 11° t~ ')·-'''IJr,·') (J-\.11;::,::- Oí LI iO:.. _~, o ... .. -..... '-o ':--.J ...... 'L'" '-~ I.} _ .~ I ... ~'-I '-te: .... I Fi oU • • Q) t. ·_'L-J ~._', _ ';j 

n?1 OP O'"), 1':J;'.lTacl~ I-I~:;:· j\iot;i5=; do 1Q (;;fif:ic:. (l~ CO,-rl~rCri rlp t. I't-:llllir;J _ P"I--~- l"'I ........ ·;·rj~ ~,..... V_ . .I.;;) ... , ti"._._+~", ,_,"-, .... _____ . ___ .. _. ~_. ____ . ___ . '-__ :t_t.~ _ .... t.i d, .:.~ ly~\..H. _.;) 

, 



~-

CARTORIO 00 UNII:':O oFicIO 
Senaejor José Porfirio 

TIS "iY"!-v°f"!73 do Hvro n° "i07. Cl referido é verciac!e e dou fé. Senador José Pc-tiírio(Pa}, 
"I' -I' ri" ~f1--~- ri" '\ CjO':> n (~'''I-'I~I rio Real'stro '~) Isrll~r Jose' d- ""I"~ - 0nl'S- V" v ~ .. .. ~ «yv"tV u~ ,~J,_', '_' ,J' \. '" LI ", \", « ,'" OI ,,<> "',JU." ,r.,",r., .. ,.1., 

A.\l-3-rJ1-398; Cel1mco que cUlnprindo deten11inacão da ExcelenHssirna Sra. 
OesembarClaclora Osmarina Onaelir Sampa ia Nery, -' CorreQedora de Justica elas 
Cornarc<ls - elo Interior. através de Provimento nQ 008f2006-(;JCI ele '17 ele -' maio de 
2006, para constar averba - se o bloqueio ela presente matrícula, O referido é 
verciaele e dou fé, Senador José POrfírio(Pa), 05 de Junho ele 2006, O Oficial cIo 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X'x,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,i' .. X,X,X,X,X, 

O referi elo é verdade e dou fé, 
Senador José Poriírio(Pa), 04 de Dezembro cle 2008 

E SC)USA 
G Icia! elo Re~listro 

Ca tório Ismar Si:va 
cid Úni,::o üfício 

Translad,:do com ~.~,lo d-,} S2g~.Jr;-.H1ça 

r;Q(J!)()IJ~Yfl7'l-< ....... . 
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Livro na 2 - B 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ1(MF) 00.465.780/0001-45 
!SMAR JOSÉ DA SilVA E SOUSA MARIA lUZIA SOUZA DA SILVA 

Escrevente Substituta 
CPF/MF n.o 463.063.152-68 

Oficial Titular 
CPF/MF n° 033.624.342-15 

Rua Tiradentes rP 537- Centro· 
Munidpio de Senador José PorfÍíio -Estaejo elo Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: }99 .X.X.X.X.X.X.iCX.X .. X.x.x.x.X.X. X.X Data: 17 ete Aç.losto de 1.993 .XY.'f..YJ. 

IDENTIF!CAÇA.O NOfv1!I\iAL: imóvel Rural Gieba Ituna - Lote 3'j-A denominado Fazencla 
'-'Orl"fí CO'l' "11'" "/'e" cl~ 4. .,c611~0"1l"00 .~. ~;'''.'''''' ne~'e Mll'l·IC í.)iO x v v y. X y. v v .. v v 'J ', .. 1 • o ': i I t~ It.'I ~ -O' <:;::. ,-_,;,..' ! Co! tJo.' Ca, .JILU!\\.tc-t ,:)L • I 'r' . L .... J' .. ~. ~._,_ .. ·~J'\.x.H-", .. T,_ 

NOME. DOM!ciLiO E' NACIONALIDADE DO PROPRIETÁ.RIO EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TDA, XX.XX.XXXXXXX.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X. 
"'t',,'Y,e'!'o ~~ Re'l·lct'·o '~nte!"lol' NIHI' 'X \! v: v " v y V V V X' v X v v V V v v X X " v '{ V X y ,- y " '.' 1\1 i I li~ -h -..1~1 1 ....... I. .• L. ~ ...... , ... " .• ,.Í\ .• ".'\.'\.;{'\. "." .. '.I'.h .. ".".h .. Í'. ,. \.I\.Í\ .• , ........ '".~ •.• \..,\. ... ,.l\ 

Matrícula de uma área de terras rural. localizada neste Município de ::;enador Jose 
PotiíriO, comarca cio mesrno nome, Estado cio Pará, com ,f clenominação especial 
da Gleba - Ituna, Lote n° TI-A. imóvel fazenda ColibrÍ, com uma área total de 
4356haOOaOOca (quatro mil trezentos e cinqüenta e seis' hectares), e um Perímetro: 
29.450,00 mts (vinte e nove mil, quatrocentos e cinqüenta !'netros), com a seguinte 
descrição, do perímetro: partindo-se do ponto M-'150, de coordenadas geográficas: 
51°34'56"36 Wgr e 04°03'33"54 Sul, orienta elo inicialmente por um azimute (rumo) 
verdadeiro de 00000'00" ao Norte de Greefl\A~ctl. daí, seque-se através de um3 linha 
reta e seca, com uma eiistância ele 5.100,00 nits, atécheQarcse ao ponto M-152, de 
coorclenadas geoçlráficas: 510::.4'56"36 Wgr e 04°00'44"36 Sui, daí, continuando na 
mesma Unha reta e seca, com o mesmo azimute (rumo) verdadeiro de 00°00'00" ao 
Norte de Greenvvich, segue-se com a distância de 5.000,00 mts, até encontrar-se o 
ponto M-153, de coorclenaclas geognoÍflcas 5'1°34'56"36 Wgr e 03°58'14"55 SuL deste, 
quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro cle 90°00'00" Leste, (l<1í, segue-se 
através de urna linha reta e seca, .com uma distância de 6.E.00,00 mts, até chegar-se 
~o "o'ltO .a '1"'''' de co··t·rlel'~cl~~ (.r'()-'g··"'fic~<' 1)'°""4'''1)4 \JMc'r ~ O"oc.-.'., 4"<'·"· <:'''1 Q. iJ I jõjf- ..}, .. .J

1 
• v\..· id ~.;:;.,;) y-=='" i ct I .0"...... .... I ._1 I .,. '""' ., _t 'C- ._1 ;:"'0 I ........ J ,-~\.f : 

elai, segue-se por uma linha reta e seca, com urna distância de 'lO.550,00 mts, até 
encontrar-se o ponto M-'15L de coordenadas geoçir<\flcas 5'1°33'40"90 W9i' e 
04°03'33"54 Sul, deste, quebrando-se corn unl azir.lute (nlolo) verdadeiro de 
270"00'00" Oeste, claí, seçlue-se através ele uma :intla reta e seca, com uma ctistãncia 
de 2.800,00 mts, até cheqar-se ao ponto M-·i50. (ponto inicia li. fechando-se assim o 
po!í90no clestaárea. C6NFRONTAÇãES: Norte: 6.000,00 mts, com o Lote n° 29-A. 
Sul: 2.800,00 mts, com o lote n° 33-1\. Leste: '10:100,00 mts, com quem cle ciireii:o. 
(>este: 10."100,ÜO mts; com os lotes nO .. s 30-A e 32-A. Devidamente cadastn:~do no 



CAR TÓRIO 00 UN!CO OFíCIO 
Sen3c1or -José Potfírio 

iNCHA, cujo certiflcacio cle caclastro - CO. fica fazendo parte. Proprietário: 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, com" sua sede 

.. na cicia ele ele Aitamiril - Estado do Pará, sito à Tr;r;ie~sa Lindolfo AIanhanu 256, 
portadora do CGClMF n" 63.856.4541000'1-89, inscrição Estadual n"15.159"077-0. 
Neste ato representa elo por seu sócio proprietârio Sr. LU!Z GONZAC'iA DE 
SOUZA, brasileiro, casado, cornercianie, resiciente e domiciliado na ci<1acle ele 
J\ltamira - Pará, à R.ua "I" cle Janeiro n° 1446, portador ci" cédula de identidade R<3 
na 7.854-SSP/PA e detentor cio CICliv1F n° 024.510.852-15. Nurnero do Registro 
Anterior: NiHiL. () reíericio é verdade e dou fé. Senadür .José Pcniirio (P3), 'i 7 de 
a~losto de '1.993. () C1;IC:31 do Reçjistro (a) Isrnaf José da Silva e :30US3 .X.X.X.X.x.x. 
R-"1-M-399; Nos teml0S ela Escritura Pú!)!ica cle compra e venda, datac!a de 06 cle 
agosto de '1.993, lavrada nas Notas do (:i.lrtório do ·i O C1fício da Comarca de 
Alh!"·,!,,·,, D ....... ~-.;, \r ..... ,.,."rj~ ~I"'- -fie 40 _.-lO "1"I\JlT' rio "I no ~:o~,_'j C'_' ."'1° fi_1"~.4." • ,J((_,; " i_-) /·/-'-,·/'}\i2,' i.'I.~ rr Q - I (I.lo:!:', iQH .... o.\..o 0.-3 õlu '-' U ... V _ V'-", _-.. _ I.... 1,-, .... -

constante (ia "presente matricula foi adqli!r!(!3 por EMPRESA DE NAVEGAÇÃO 
E COfvlÉRCIO TRÊS B/\RRAS L TDA~ acirna já quaHflc~.. por C0t11pra feita a 
011111 " n"pI=RTO <.:"E!R" 't'I'3"il";I"0 cfllte'lro "om"l',";"n'" re"iricnt'e e d"mir;Hario n~ I .,., ...... L..~ r'- ...... ;..JL.. •••• ~"--i' •• '-.J.. .. ... , \..., ; '""~.~ .' ~ ,.\... wll.; 'L\-·~ • ,-'1\..1·"",,1' _ .-" U"'I1H. U tJi 

c!ciade de Beiérn - Pará, à i ravessa f\~3rlz é B3rros s/nO:', ora eie p~ssaQern, portador ela 
Carteira ele hJentid3cJe (1.0 9-18.433- SBP/PA e do CICf! .... 1F n.o O·i 8_042_333-68; pelo 
t-,.-,-,r-", r_r...-+r, r. :-.i, .... ~ .... ,,",.,._ r):::. o,\: ;:.,,.,, n[l[) on (Ciil-jii-,-.t.-.• .".-;1 --~-;·7r·tt·~~ !·r,r,i-.\ ('or"·-j'ç;-:;e r.' a'~ d~ 
j';I'=-\,-V ~..tC:Ii.V c: ""Ju·:nau\.f '-'-o , ........... '~.~~_, v, .u.t,ue It.Q 11111 CI!..L:.e v~ t;:;Oi~,1. ~_, ,ti V --J . ..,-J ~ 

~~~~"t"I!'"-' "-1""'-''''-'" (I',t''''-''·, '" rlAl' f<> "1"1> r 'nln"~t,, elA TI·~I1St';·ISS:;O d-t:..jl . ...f!t.-C" .• _,e.Li'_tQ~'. J·_·,J!It...-ij '_. \.-.'.f.'; ....... '-._; ..... , v :"r .. 't .... ·:n-J' t;': 10,1· 11· a te 
ProDriedade lNTER.-\/IV()S. foi oaao oelo do':ümenÍo de arrecadacão lVlunidoa! de 
'~"-I'-I'"~"-!~-' Ju~r" PU-'-I-I'I'l"' - p"~""Ó "t·f·":e'·o' '-li> c'lt"""' "1'" !·"'''"·j·ll/·'·fl AnL" "ó 0"70 '~';I-'''l-i,rb oe. auvl . IJe. I I\.,. ~i.'A: G '-~v ..J ........ _ "',-i l\.., \...- .... V .. J C-JILV II U/~., ç('\.J\..- fI\.. ...... 

f\o.b "efürirb Pn::-.füit;,,·'::l n,-, \.'':.llr't· de ('1-' -i !LJ"·U"u,...· f)f) fhllln n-lil rt1l7QI"I-f\c rc."1I'c \ aS,,!'nao'o t-' ....... ~ , ............. ; • '\-.,\.. .... \.( ..... ; I:'''; .'-'1,'..1 ~.,..,.. --.;.... ~ ....... \""" • , .............. \..- ......... , ........... " ....... .. 

pelo Secretário de Finanças {~) assinatura ilegível. () referido é verdade e dou fé_ 
~P.f-I':l'-!j'\t- _lc·C'Ç. Pf'-'I"~lírjn _ P~r·=' .j 7 ..-~.c:. "(""Ü'""C'I'-; d~ -i CjC!~ r~ C~-fI"I·':lí ;-~rl PÜl·,'ic-tr-'h ('-':1\ lC'nv~,' 'oJ-..-' ... V'" v _'..J\-' I w .. '"' • '-,. <..4. •• ,-p_. ~:;o=. ... ' '-' _. __ . ,.,-,~ • .J"_"'" ._" '-' '<-' ... <v t '\.\-'!;.l"''''' V ,o::<! -.J .... 

José d3 Sl!V3 e SOUS3. _Y-..X.Y-..;·(_r...x.x_t.._X_X_X_X.X.X.x..X_X.X.X.X.t...x.x_x.x_x_x.X.X_X.X.X_X .. x_x.x._x.x 

AV-2-M-399; Proc\"clE'-se a esta avert;ação para const"r que o imóvel da matrícula 
supra foi atlquirido inicialmente por MARiA MARTiN'% PiMENTEL, através de titulo 
de posse, junto a intendêncIa tviurdcipa! da Vila de Suuzel: d3tado de ·i9.06.1.906, 
c!ev!d::Jmente ?ss!tl<ldo peio então intenc!ente ,José PO!iírio ele Miranda Junior, 
reçjlsrrado às rls 93 do iivro nQ f V; o quCI! POi- sua vez alienou a Sr. fvliCHiLES 
I Q"ETQ nA nA7 -.h·.~.lI_"::''-. '-~il ilSCr- if ".-.-. f);',I-)I"IC'" Cio T'j'-t-'lD!·':l !"'. 'rr,t- -f,.... r,..-.tH-·-.,·b -r-''j~'''' i.... ~. .~ .. ..., r;-f, c.U'::l1C·~ \-h.· ,-.- .. ILLH .. -.. tu • ..:..I ~ .... '..:v ~. ~. C '\iCdt1",-~, !Q\!'IQ_~O::~ I".~·':> 

f'-iotas (io Cartório Sarnuel ,~lnlei(!3 !ançacias às TIs 7·1-v'=' ijo Ihlro n° V. que por seu 
turno ~iien(;u ao Sr. PAüLO ROBERTO SOFIRO, através de escritura pübiic3. de 
;~ürnpr3 ij '/Bnc!3, datacld ele i:3.0E:_ L 9:381 lavrada nas Notas do Cat1óno 3an1üel 
i\!rneicia, lancacia às l1s '191-vO do Hvro n° 43, que por sua vez aUenou a atual 
proprietária "FMPRE';;A DE r-jj'; VEGi\CÃO E Cor,,1ÉRCiO TRÊS BARRAS i TDA, 
att"aves de e:j(ritur~j pÚfjHc~ dE: cornprd e ven(ia, d3t(icJa de 06_08.1.993, lavrocJa noS 
i'.inj-·:l~ {tr. {"~·...:d-r.~'ín du"" -1 Ci C'lT"'C"o ch rOnl~"C" de ô,'+,~'ni-,'''' - p~-,-6 I~nc:~d';l ~~ fl" "u'AvO ......... "" ..... ~,.... "-' ..... '~v,.... I~' ... ::; ... ~. '-" ...... \ a .. '.... 0- .... , ... 'sQ ............. .,.; 

dO livro n·:'··i Oi:; sob o n° '3.34 '1/93. (> referido é verdade e dou fê_ Senador José 
PmiÍl"io( Pa), 17 eie a Qosto de 1.993" O Oficiai cio Registro (a) ismaf José da Silv<l e 
Sou sa .x .x.x .1.1. .X.X _X.X .K.X.X.X _x _x _x .}'~_x .x.X .x.x .x.x.x .x.x .X.X .x.x .x.x.x _x_x .X.X .x.x .x.x .x.x _x _x.x .X.X 
R-3-l\,1-399; Nos terrnos da escritura pública ele cornpra e venda, d~t3da de 31 de 
rn3rç:ü cie ·199B, iavrac!a nas Notas cio Cartório do 1° ()ficio eia cornarca ele .f.Jtarnjra, 



CAR TÓRIO 00 UNiCO OFicIO 
Senador ,José Porfírio 

Estado elo Pará, lança ela às fis 2'1J23 do livro n° 128 sob o n° 7.833-N93. O imóvel 
constante da pmsente matricula foi adquirido pela CONSERVADORA JUIZ DE 
FORA L TOA, empresa com sede na cidade de. Juiz de Fora, Estado de Minas 
(jerais, à' Rua Tiradentes n° 567, 2" andar, pottadora do CGC/MF n" 2'1.553.2:34/0001-
! 3; f\leste ato representado pelo SI'. GERALDO FIGUEIREDO MONTEIRO FILHO, 
brasileiro, residente e domiciliado em 8elo Horizonte, Estado ele Minas Gerais à 
Rua 8envincia ele Carvalho, n° '19'1, apt" 601, pot1ador ela CédUla clelclentíclade RG 
-M-'U02 __ 136-SSP/MG e do CIClfvlF n° 192.756.926-53, ex vi do instrumento público 
ele mandato ele procuração, !avraela no Serviço Notarial elo 1" Ofício ele f\lotas Belo 
Horizonte - MG. lancada às fls 0'18 do livro n" 764-P. em 25i03/1998 e que fica 
arquivada em' Cartório para fins ele clireito. Por compra feita à EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, pessoa jurídica de direito 
privado interno, com sua sede nesta cidade de Altamira - Estado do Pará, sito à 
Travessa Lindolío Aranha n° 2::.6, portadora do CGC/MF n" 63.B::.6.454/000'1-89, 
Inscrição Estadual n° 1~ •. 159.077-0; Neste ato representado por seu t);3stante 
procurador o SI'. ARLINDO I UIZ MOREIRA DE SOUZA, brasileiro. casado.. 
empresáriO, residente e clomiciliaclo nesta cidaeje, 11 Rua 1':; de Janeiro n° 1446, 
portador eia cécjuia de identiejade RG na 1474306-SSP/PA e eletentor elo CIC/MF n° 
267.307.582-87. ex vi elo Instrumento Público ele procuração. lavrada nestas Notas 
elo Cartório do '1 0 Ofício ela Comarca ele Ajtamira - Pará, lánçada ás 11s 194 elo livro 
na 081 , em 30103ti 998. que fica arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo 
preço certo e i:1.justado de R$ "10.000 100 (dez mil reais). Condic,ses: às da escritura. 
O !~efericlo é vere/aele e dou ·fé. SenacJor .José Porfirio(Pa), '13' de abril ,je '1998. O 
U-r-Ic'a' do R~'a'lstr'o ,~. Ismar' Josi. da "I'I'J~ p. "Oll"'~ y. X v v 'x x x x x V" X X v v X X X X X I I t:= _" ~ \ d } ,I ~ .;:;. li a .... -..J _a. '1.. \.A.r.... . . . .r • . A. •. .; ..... h. . .•. . . 

AV-4-fir1-399; Procede-se a esta averbação nos termos ele Escritura Pública de 
declaracão claiacla ele 23 ele seternbro de 2000, lavrada no Cartório elo '1" Oficio de 
Notas 'do Tabeliomlto Maninho Faria na galeria Pio X; 70 centro no Município e 
Comarc<l de Jl!iz de Fora. Estado ele Min<ls Gerais. jancadas às fls 028 do Irvro 
392, para que fique constanclo que CONSERVADÓRA JUIZ DE FORA L TOA, já 
qualificada no R-3 representado por seu sócio GILSON DE SOUZA LEITE, brasileiro, 
dr1orci<ldo, empresário, resiclente e elomíciliaelo na cid<lele Juiz de Fora - MG, C! nD 

Mo. .-, 40" 4u"1 ""P "IC' ('PF n" 0"'1 o,oro 'Y'-' 00 Gl'- --nf~t'me 'n~["uc;o no"m~[';,,~ ....... - L. 'Q. 00 -1'.1 --'1' I;J. 'J~_L·)f- i ! I~ .\..,u U 11 - t .:::i i ... ~ 111 'Cf IVO 

conjunta n° OO'j, ele 31 ele agosto ele 2000 da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN e o Instituto Nacional de SeQuranca Social - INSS. declara para 
toelos fins de direito, que o imóvel constante -da presente matricuía será objeto (ie 
hiooteca corn a clausula adjeta que a empresa supra por seu represenie ie~iai dor 
en' gar'''tlt'l~ n' 'lpot'ec"r'la e~' "t'inlel"'~ rn'au e'" f-,vO" da "n'l"'o e"t'" el.-, ·)r'')r)r''I~('';j('., dA II ~ d. . .. ~ Ili tJ •• IV .:!:I'~ -I;' .Gil. u. o. oJ '-- ~~ t- ' ._ t::~ ..... :;_" ._D 

declarante Oi)ri~lando-se aelrninistrar o imóvel ora declaraelo para garantia e ciele 
não dispor, ceeler. alienar, arrendar ou 9ravar ele qualquer ônus em favor de 
terceiros sem préViO e expresso, consentimento ela credora - União Fic<H1c\o a 
mesm<l como pOSSUidora do tem (l ser el<ldo em 9<lrantia, na qualidade ele fiel 
elepositário, assumindo nesÍe ato todas as responsabilidades, encaí~ios e ônus 
decorrentes das leis civis! penal e trabalhjst~l obri~~anclo-se a rno.nter o irnóvel nas 
condições hoje encontraeias. Condições: ás ela escritura. O refericlo é verclacle e ciou 



CARTÓR!O OFICIO 
Sen3dor José Porfirlo 

fé. Senaejor José ?ofiírio (Pa), 24 Cle setetllt)rO de 2000. Cl ()ficiai cio R.e~Üstro (a) IStT!3r 
josé da Silva e Sousa _X.X.X.X.x_x.X.;~ .. X_X.)~.X_X.X_X.X.X.x.xx.X.X.X.X.X_X.X.X.X.X.X.Y..X.X.X.X.X.X.X 
!'!.\! " ~. CiClO' P··"r.~'clA ~A ~ ,~~t~ ~"""')~r-"'o nor- t~'r'mor- r'~ er-r.···lt'l··~ .- ,"')'"Jr.~ 'le lty- .... '-lil-·_I._.~, . I-....! ... c: ;:':-.:j<;;. Q 0;:;':' t.' ~VÇI~ O\.<Ü ,:) ~ .,:, ua ·-':> ..... l __ lO. t)u!_!._.~ '~.-

cleclaraçãodataeja de '19 cle seteml)ro cle 2001, lavr3cla no TaMlionato Maninllo 
Faria, 'iO Oficio de Notas na Galeria Pio X, 70 - Centro no Município e Cornarca de 
i,,",Z de FOf-'~ j::,..t' "CiA rL-. tqjill"C"' (-.::,0r ..... ir> 1':>.-;" .. (,...... Â~ 1'1r'" {\oi (:: rio '","ro .i 0'1 f"'-':lr" CIll '" uL~ . 01) L-.:i o- ~'.; UlC- iú,. t.""l.:;' ._ ..... .0"2 1 o:.>.i'\,o. lO. OI":' 11';; UI '-' \.,~ I V ""t ._"~ tJOI ~ -.... 

fique constante que CONSERVADOR,II. ~iU!l DE FORA L TOA, com· secle na Rua 
Tiradentes, 567-2~ andar, nessa cidade CNPJ n~ 2'i.553,284/000'j-B; Neste ato 
representada pó seu sócio G!LSON DE SOUZA LEITE, brasileiro, divorciado, 
enlpresano, resiejente e (forniciHado na cic!acle Juiz de Fora - ~ilG na Rua das 
Petúnias n° 122, Bairro Novo Horizonte, carteira de identidade n° 2,762.877 IFPiRJ. 
('PF '1° D<;'l O"ü ';n7_nn q"'" fala""o por "el' r"'11t""""'ntal-,t", Ip"~1 fOi dito n~ for'II," e ' ...... -' •• '-' ..... _-Jl ......... ) .... u~ ........ _ ..... I .~~ ...... __ ~ L L~ --!:.ti:', .1 •• t::õ v· 

sob as penas ela lei, para tocios os fins cle direito, que aílmlou em elata de 2e de 
setembro ele 2000. uma escritura púr)lica ele declaracão lavra ela no livro 392. 11s 
O·x' "l~ ~r,'"~,''',, .-i;-, '\D "-,L""i,,, ri .... "It\h., rl·~ 111'!Z l-I .... "'':'!'~ Rel"t"""111~I,te ~ ben": '-'e - LU \..0. Qc:IV~ll!.I·_, \..~V I _, I'_'I~ '-t1..· "',..-Lo..,;; "-.'C- 1.!_. 1... I V 0., .... ·i";.. ii~ .. ~'L' o. .,:::; ,-i 

proprieclaele ele ora eJec!arante e ot)jeto das matriculôs elo C3rtório de Senador José 
Porfirio. Estacio elo Pará, devidamente descritos como sendo imóvel Gleba !tuna, 
F3.zenda Colibri. lote n° 30-/\ objeto elo re9istro rnatricu!3 n° 390 da cornarC3 ele 
3eli3c!or José Porfh"io, Estaelo cio Pará.. no livro 2-6, fls 197, celR de n° 
8060'13030422-4 e ITR de n° 5,64·i.280-0 e imóvei Gietnl !tuna. Fazenda Colibri. 
lote n° ::.I-A., mairicula n° 399 da comarca ele 3enador José POrfírio, Estaclo elo 
Pará.. no livro 2-B, fls 206, CCiR n° e06013030449-6 e !TR cle n° 5.360.0:39-4, 
estes de propriedade de CmJSERVADORA JUIZ DE FORA L TDA, e que seriam 
objeto de HIPC)TECA corn a cláusuÍa Jdjeto enl favor da união €i outras avenças 
aH estabelecicl;;s pelo presente instrumento e na rneHlOr forma de. direito. revoga 
expresscH"nente COino fato íevo~lada fica a supra mencionada escritura, tomando-a 
portanto sem qualquer efeito, cance!anclc--a integralmente e autorizando ao Sr. Oficial 
cio Cartório cio Único Oficio, reclistro cle imóveis. ele Senaeior José Porfírio - Parã. 3 
prornover as b:aix3S ou can'ce!at'-nentos nas avet:bações ou registros feitos nas a'nte 
ciit3,S rnatricul3s, tencto ern vista arrolatTIE:nto dado à urdão, n3 declaração REFiS, 
junto 30 Ministério ela Fazenda, Secretaria da Heceita Federai no progr3ma ele 
Recuperação Fiscal, liberando assirn totalrnente os ônus que gravam ditos imóveis. 
Condições às da escritura. () refetido é verc~ac~e e (lou fé, Senador José POifirio (Pa), 
29 de seternbrü de 2000. () ()ficial cio ReiJistro (a) Isrnar José da Silva e -Sousa. 
PV-to-M-399: Em Oi de outubro Cie 2001. Conforme escritura pública de (iec!íiração 
ciaÍacia de 'i 9 cio rnês de seternbro ele 200'1 ~ i3.vrada no Tabenün~üQ jljianinho Faria-
·10. e,-fí("I'C:, ría I\/r.t" .... fIE, i'H'h)nir-ini., r.. C"~m'Or-rr'l (i~ 11,';-:-- ,-le- F ....... ·.. E~t·.do c'n fdli ... rtr· , ,_ I • ..: J ü,_, i'.' .. n,Q·:; '.';V !\I',Llli'.,.:q..lfV c:- 'VI lt.t 'l-,Q _~'=- '- _.1 _t· VI <'! 1 ...... ~ ~t- iVllilGl':::; 

(3era/s, lanCada às Tis O·i 6 (io Hvro 403, firrnacia pelas partes acirna qualificadas,. 
averba~se -O cancelarnento ela Hipoteca,' iançacla no AV-4 supra, () reíerido é 
He"l-l~rje ~ ,l.~" <'" eml"rj--• .- '--.,,6 P''"rf'r''lr, (P,,<') n'l cl'" Ol'tl'h.-O cle '''0'''\ ,o, r)fi~'I~' rle • ... ·1 Cl_· c: ;..tV ... i I1\:'. \-JC"IClL\ .... v·""".,,-_· VII V ,I.::!;, \.I ,_, 1 f 1-"1 . '-!..IUI . .. _.' "_H\.-GH U ..... 

Re~~jstro (a) !srnar josé cio. Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X,X.X.t...X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

AV-7-fVI-399; í'ios termos do mandato de averbação do MM. Juiz de Direito Titular 
(festa Conlarca DL Adriano (3ustavo Veiç~a Seduvlrn, er~pedido dos autos de carta 
r'I'p.r~to' ri .. .) nU n·jrHV)'J "ót·i';ndO dO h, í7r. i:ortCt·":l! Titllb;· Ct.... "]0 \/r"j,l·.... ria Fôrtç.r~1 d'" r.i ................. OI .... &....1..:.. ......... -..1 U •• l ............. U\J • ..c...u .\.. .................. ' ..... IU .•• Id ,_, • .. aO~· c:~._,,-a, Q 
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CARTÓRIO DO UN!CO OFíCIO 
Senador .José. POrfírio 

Sut)seção Judiciária ele Juiz de Fora - Minas Gerais (MG) extraíd<l dos <lutos de Ação 
ele Execução Fiscai (Proc. n" 96.010.'1344-0) que move o Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS contra CONSERVADORA JUIZ DE FORA L TOA, para constar 
averba-se o termo ele nomeação ele bens à penhora datada de 10 de dezembro 
de 1.999, referente ao imóvel constante ela presente t!1<ltricu!<l nOfneaclo a pent-Iora 
nos autos supracitaclos ern çlarantia de execução. Ficando o bem em poder do 
executado. Fic3n(}o o bern ern poder do executado o qual sl(ieíta-se as lei na 
condição de fiel depositário O referido é verej3de e dou fé. Senador José POiiírio 
(Pa), '16 de a90sto ele 2002. O Oficia! do HeÇ/istro (a) isrnar José da Silva e Sousa. 
A\j' o ""9'" Pt'f"c~do s~ ~ ""'t-· "vf't·l'~f'''i,· d~ ""o"C'" CO'-r' ~f' ~tl'l'h'II'f'\}"~~ ...... '-r'" -'.-:-1'11-,_'- ~l • v ~ .... - t;:: 'Ié'I ;:: ..... <:< Q t,: _-.::!y'-1V '=- a\,. I h} ...,1. 0.,::) Q. UI.. \' O;;::,:Jo \..tt.I'I:: 1!'C" 

são confericlas por lei e a requerimento clatado de 0510412006 ela empresa 
r-OU":~D'V-' -u--R" JUIZ DE FOR - LTOA- r'NOJ ""1 ~~.-, '-"-'4' IU-'OO l' '1'" f' <: ri~ " ~ .... ~t:." A U A . A , v .. ,. n L .~'J·_'.LO - '_', ~om .~e .. " '" 
Rua Tiradentes n° 567; 20 andar

1 
Bairro Centro, na cidade. de Juiz de Fora - Estado 

de Minas Gerais; Neste ato representada conforme contrato social pelo SI'. GILSON 
DE SOUZA LFITE, brasileiro, divorciado, maior, capaz, empresário, portador da 
carteira de identicl:3cle na MG 2.409.401, expeclida pel:3 SSPfM(3 e cio CPF/MF n° 
05\.069.237-00, residente e domiciliado à Rua Hei A!berto n" 701, Bairro Centro na 
cicia de ele .Juiz ele Fora, Estado ele Minas Gerais, averba-se a criação da área da 
"Heserva Florestal Obrii;latória", também com o rnapa anexo com ás coorcier13cJas 
geoÇ1rMícas de acorelo com os critérios cio IBAJ\IlA. (Portaria 93i2006) acompanhada ela 
ART, s8nejO está área ele resen/3 leqal ele 3.392.95ha. bem conlO a averbarão d3S 

Áreas ele Preservação Permanente - APP, ela propriedade, hem como sua 
quantificação. em 239,8iha, acompanhada ela imagem cio satélite com a locação 
elestas áreas e ART. em favor cio instituto Brasiieiro elo Meio .Ami)ienie e (los 
R.ecursos Naturais Renováveis - I8AtviJl" reiativo ao imóvel rural, localiza do neste 
Município ele Senaclor José POrfírio - Pará, elenomin3elo ele Gleba ltuna - iote 31-f\, ela 
Fazenela COiihrí, cÓdiÇ10 do INCRA n° 806Q130304496, NIRF n° 5.64i280-0, com lima 
área lotai de 4.356 ha (quatro mil, trezentos e cinqüenta e seis hectares), cuja 
petição fiC<i arquivaej3 em Cartório para os fins ele .. elireito, que no livro acima 
mencionado a rnar~lem ela rnatiÍcula (399) deste re9istro, totaíizanclo urna área de 
4.356 lia, integrante do imóvel rural de proprieelade ela requerente, é feita a 
averbação, concernente a área constituícla exclusivamente corno Reserva Obriaatóri3 
corTes,)ondente a :::0% (oitenta por cento) da supeiiície física do imóvel e de ãcordo 
corn a lei n°·1 0.267 1 de 24!0:31200·1: que estabelece critérios técnicos e procedinlentos 
para execucão ela meeticão dos imóveis rurais para fins de registro e cael<lstro 
perante o I~ICRA, Receita- Federal e IBAfviA, onde não será, permitiáo a corte raso, 
sendo' vedad3 31teracão de sua destinação nos casos de tn:~nsrnjssão 3 qu~lquer 
titulo, ou ele clesmernbramento ,ja área, -conforme estabelece o pará~lrafo .. único elo 
altiQo 44 da Lei n° 4.771 de '15 de setembro de 1965 (cõcliç!O fiorestal) Jdispositrvü 
1"0"1 .. ~tn r'll" ~c'-~'sf"lclo "O ~/'eliQc -flo'-e~t-'I ,-Ir, I A'I 'la ',c'fi'} rle .\ Co ri~ i,';!,O el'" 1 O,:;" ...... ~~ c.a_..:o "1-'-. ('! •• t;;....... ""'· ..... v I_} Il I .:l~ \...0. L.._. í .'-'>.1._, ,",.1 1_' ..... -:.. J'"""" \...,..J'_'::J; 

publica elo no Diário Oficia! da União ele 20/07t! 9:39, t)em como !nç!so li,. <lrt. 4° (la 
medida provisória n° 1.956-49, de 27/04í2000, reeciitac!a até medida provisória n" 
2" 166-67 c!e 24fOaf200-1. Tudo êfCt conforrniclades corn 3 le{üslação aCliTI3 e cop\as 
xero~lrafaci<1s em anexo. AD!I, - Ato Declaratório Arnbient3\ 3tuallzado eprotocoiizado 



no 18AJvlA: 
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CAR TORtO 00 UNI CO OFicIO 
Senador José Porfírio 

fvlapa corn 3S coorclenadas geo9ráflC<ls da propriedacle e com a 
,L\rea de Reselva Le931- AR.L, tanlt.jérn corn coordenadas geográficas 

de acordo corn os critér~0S {lo IBAMi\ (Portaria 93í2006); acotnpanhada de 1l:.\RT~ 
' ..•• 113f_J81 .... 'l d-~ c':lté.!it~ rrm"1 ':l If'\r':lr~r; .-la" Àrõ':}!'" fie Prpcc.n./~r50 pç.jTnallAtl<lf::. _ APP d-:l _, '-- "':~~,-";'L""" ............ lo1 ", .. ;;.",~):' .... -....' ..... ...J ., " __ t.tJ·.... " _-....;.~: ..... Z'.... ~ •• 0 ._-, .... J.. .. ... a 

proprieclatle, I)em corno sua quantificação em tia, 3companhad3 ele AR! a este e 
que fiC3.f11 fazencto p3tie !nie~~r3nte.. cornprorneteneJo-se a requerente por SI seus 
!',e', .. -(iq','i-r}s A ~Il---c.,::·".: .. r'r·-us ':i +"S7c".- ;;:-'-"-"I')'r.:;" t.l6 Ii l-,i·:i .-. t)n::.s,p;'··rtp. -::"""r'b"cJ!.,'. ASi;-itY~ r.. .... t.~ r .. 

~\.... \.,~ _ -..I ... 1\.z\...·"""-.JV \... .. _ 0;.1 io;.~,,-\..."I ..... c:. f \.... 'i ... ~1! h.~ o; r--:I\...·.....,_.j l_o 0;. •• C; .}a~.~\J. -_'! 11 C:~i.t..~. "_~ 

refericio é \ierci3cie e ciou ré. Senador ,José pr)rfír!o(Paj. 28 ele flbrli de 2006. O 
<)fici3i do Registro {ai lsrnar José. cia -Siiv~ B .sOUS3 .X.X.X.X.X .. X.x .. X .X.X.X.X.KX.X.X.X.X.X.X. 
jj,\f Cl f.i! '1üri' ;.'_',.ç.~.',-;,.í,fi,lr:,',.' '-il'<:. C: 1 ,",","',",'J,.'í.,,',. (1'0 .4r,fr.. n l1'11-·:"\.I"':::j'\ ·u-~.·,:; ~t:"C"'e'lti"C"el'll1o::l el'~ , ty-.:rl':o'l-·_'·""..:i, _ \"" '_{Li'=' _'" .... n::u::!1 lo.~~H.J ci .\ C:!·I ~-;....! Cl >J .:::;. 

Desernbar~1ctcion:~ (Jsrnarina ()naci!r Sarnp3!O Nery.. Corregedora ele justiça eias 
Comilrcas do interior. através de Provimento n° OO:3f2006,CJC! de '17, de maio de 
·j{"}n

ç :. 'j'lo......... r-"t-'''r-,,- .',.".i.",,','-,',,'.'.-,". _ ,~,t:,,', .-;. hl!-'l"l"el:" el-õ !-·r·-r.e.-.~-.tr>- r1.-........ t~-I·c"la (-,. 1'~fr'I'íl'lo .::. oLlJV\..': t Q! -='-1 fu.Vi!'::·~C\1 '. _..----: V ... 'v i' v ~ f.J. C·...!'<;:!lLt:' ~ no.!.! to! • _ t:: c: I t:. 

Ver(~3(te e ciou fé. ·Sen8Cl()r José Poriirio(P8), 02 de .Junrlo de 2006. () ()ilcial cio 
Reç!istrü (3) Isrn3r .José da SHva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.>~.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x. 
/\V-1 Q-M-399: Certifico e dou fê que a requerimento da Delegacia ela Receita Federal 
ern Santarém-Pf'., atnNés ele OFICI01(3AB!ORF!SAN-P.AJN c 75!2007 de 14 de fevereiro 
de 2007, subscrito peio ilustríssimo Sr. ANaro Barros Barbosa Uma, Deiegado 
Sut~stituto. 3verb3-se a relação de bens e (Hreitos para 3fToj~rnento, referente ~o 
imóvel constante ela presente matricula que tem a empresa CONSERVADORA JUiZ 
DE FORA L TOA, acima já identificada, Descricão dos Bens e Direitos, imóvei Rural, 
!11atricula r{' 399, Gleba ituna; Lote nQ 31-A, Fazenda Colibri avaEado ern R$ 
(I l=.nn nno 00 .-... ............ .-.-,.-· ... t"'·· r-li""' '""". f"I ...... "'.-.-.;-..õl"'·l"" r~.-• ..... Iji,.-..-"r-.;;f) t··",11""-f·-·-::...I"' ..... i ...... O" ~n~r"""'::::~ 
.;:.; ..... iuV.~ .. HiL .. ,_, ;..'Q.j'::l \:lhl~ dI yl_t~ Q. v,-,Ü!!t:lll.,O .... c: of:~i.~!!""y~'_> Li~ .. :::ne!C !\.. ... IO' 1..1 1..} ;;::,oOi~.t.lo 

ele qualquer elos !)ens ou (lireitos relacionados, eleve,-;'! ser comunicada a esta 
unidade da SecretarIa da Receita Federal no prazo de quarenta e oito horas.. () 
{l ~"~"m"r"lnle~I·o (l"",,~ r'''ríT!~ç-':f) l'''lp!i~~l''; ~. '1"r'·!)~r'I'r"-~ "I~' ,-.r·I'I,,!irl~d~ p!'ev'l~t" !10 _.'C ..... \..- .... i j!,J ·i! .\... .. ·_·"'-'0 '-"f-.,,~~Q_Qj .!! '}i!\..-O.~ o ! I_V·..:l'!;·QV \.0. t2<;; o.ll\..,Q. iC: ... ..:J i:i 

ali. go cio Decreto - Lei n° 2.303. (te 2"; cle novérnbro de i 986. observado a 
conversão a que se refere o inciso i do êHt .. 3° da Leí n° 8.383 1 de 30 de dezembro 
dei 99'1, e o art, 30 da Lei n" 9,249, de 26 de dezembro de '! 995, integrante de 
outras comin3ções !eç,!ais, inclusive em elecolTéncia ele dano ao Er;'!rio que vier 
causado peia ornissão ou Inexatidão d3 cornurdcação. Nad{i rnais.. () referido é 
verdade e dou fé. Senaclor .José Pornrlo(P3)1 Q2 de rnarço de 2ü07. () ()ficial do 
ReQístro (a) !srnar .José da S!i\l3 e Sousa x .. x.x.x .X.X .. 1: .. X..X.X .!...Y..X.X.Y. .X..X. .. !...K.X.X..X..X .x..X.X. 

Ca:tório 15m:1r Silva 
do Único Oibo 

Tr3nslad::do com ::,~:o d-;-; s:"cur8nça 

r: 9 4Poyt;t{y:7;}U 



REPÚBLICA FEDERAT!VA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

Cf\lPJ1(MF) OO.46!:,.780/0001-45 
ISMAR JOSt: DA SiLVA E SOUSA MAR\'~ LUZIJI. SOUZ;\ DI', SlLV.,II, 

Oficial Titu!ar Escrevente Substituta 
CPF!MF 11.° 033.624.342-!5 CPFiMF n'; 463.063.152-G8 

Rua Tiraclentes N.O 537- Centro 
Município ele Senacior José Potifrio -Estaclo cio Par<Í - CEP (;8.360-000 

Certidão de 
REG!STRO DE IMÓVEIS 

M.ATRíCUlA ,:t00 .X.!'.IXXX.X.kX.X.X.X.X.X.x. x.x Data: 17 cle Agosto cie 1.993 ,::uU:.Xj';xx. 
!DENTIFfCACP",O NCH'v1iNAL IrnÓ"v"'el Rural Gleba ituna - Lote "'i9-A denorninaclo Fazenc!â Colibri, 
coo' um" "r';~ (lo. 4 ";;ç;h,,rlln~f>r,~'O citU,,(b neste. ""l1iC'I";" v X v v v v v v v X v v v v v "V v v I. ., ... O' ..... ü ."_ . __ '..J~J •• 1. • .... ailt.tL.u, ._"'L 1.4 'l.' ." ...... \,.._ BUu I I'JIV .~". ".~~_r .. _.r ... r..r •. r..r .... ~,...r> •• r .. ~ .... J,...! ... .r •• r .. r .. 

NOMí;, DOMICí~IO E NACIO!'·if'.UD/:',DE DO PROPRIET,iJ.,RiO: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO F 
COMERCIO TRES BARRAS L TC-A) x.x..x.x.x.X.X.K.X.X.X.X.l~X.X.X.:i..X.X.X.X~x.x.x.X.X.x.X.X.x.x.x.xx 
Núrnero do ReQistro Anterior. NIHIL .X.X.X.X.x.x.x.X-X.X.X.X.X.X.X.X-X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.A.X.X.X 
ivlairicula ele -uma área de ierras Rurai, iocalizada nesie Município de Senador José 
Pomrio - Pará, Cornarca do nlêSrtlO norne, Estado do Par~, corn denornituKJo especi31 
de <3ieb3 Ituna, Lote n° ·19-A.. irnóvel: Fazenda Colibri.. corn urna Área de 
4.356flaOOaOOca (qu~tro rnil trezentos e cinqüenta e seis ilectRres) Perírnetro: 26.400,00 
t11tS (vinte e seis niil e qU3.trocentos rnetros) conl as sequintes descricão do perírnetro: 
p,utineJo-se CIO ponto M-H3, cle coofc!enac!as bleclQràncas cle 51"042'!',4"54 Wgr e 
03°39'2T'27 Sul: orientado iniciahnellÍB por urn ~llrnute (rurno) verd(iejeiro de 90°00·00···· 
Leste, dai, segue-se atr3vés ele urna linha re.i3 e seca 1 corn urna dist§ncla de 6.600;00 
rnts, até encontra-se o ponto tvi-174, ele coorclenaejas geOç!ráT!Cas: 51°38'47''55 Wçlr e 
i)"'.t°~9)·j-rll:·;7 f"'.li 1 ,-!e-.;::1.l". ,-'l' iCJ)· f"" 11 d,-·_oi1n ,"'rl.f!l ll·t-·i :' 7it-r-ll· ,tr .. \'t'lir'-r-IO' V" e:.r.-j·-, ·-!e:.I·i·;-. rJç::. f'.i1°nn1OO': ~ U-U·..,. ~- L _. 0.1, .·u '\.', 1 i'\.·f j~ f'..F .... '-• ..,']j, .11 a ... 11 I't:= ,_< I , \-4'\..o,t ,_.,,,, .,) ........ ~ ... U d 

1\1"'t,, ,~" G""·""'l",';rn· ..j~; ""q"e-c " ~t·r"'J6" ,4<> "In", !I·n';~ r"t" """C·' ~O'11 U"'" dlS·c';'onr;" I·;.,.rl~~ ",-;C' .......... ' "~I .... ) l.al) ......... _..l .... r~ a • Ci\· .. · ... , ..... l. ;1,,"' ;iill~ _. Oi _. w ..... a~ l.. , •• '-" l.al ....... '''". 

eie 6.(iOO,00 rnts, atê Che\;iar-Se ~ü ponto M-179, ele coofclenaclas geo~lráficas: 
5'l o38'47r!55 V\lgr e 03°35 152 1147 3ul, deste, quebrando-se conl urn ~zirnute {n~rnoJ 
'verdadeiro de 270°00'00') C\este. daí. seClue-se através de uma linha reta e seca. corn 
uma distância de 4.250,00 mis. !\té ci1e~13r-se ao ponto ivl-178, cle coordenadas 
l-lf',jr".';fi(',,~ <=··1'"""'i''1'''''' \1\1,-". '" ",,0'1"·''',2''4' <>,.' r':lí COtlt·ltl""'t'do n:l f1·1f>~n-I·" iinli1~ '-f>h " __ . ~pClII\.,,~~ .J "'tu .... u uu vV!:p .... \.j._' ._1...1 ' .. ! I • ..; ... ~I, _~'!.,., .·_t';.~!; ~,';.. 1._··.Jo!! '!.~ lli I Q ; _·LO ..::: 

SeG3, cm"!! O mesrno azimute (Iumo) verclacieifü ele 270"G0'00" Oeste, C13í, segue-se CC1T: a 

'
-11'''''·'' I1CI··' .-.,.< .-".~ c!·' ., ... "" "O 11-"" "t·" e" .• ""' ... ,,,-,,,,, Ü' ""'-ll'U- ,,'-1 ~I 7 .-10 ('''''I-C'~11·'l-l'' S .. .J __ ,. ~i 1!!~Ulô t:= L.JJU,U !l>.J') ~ t:= \..·,.I..:.-' •• t.~"'......... f..'v. Iy't f ... H .... .... 'u'''-J_ Jt= .... _~'--

geográficas :.j042'!:,4"!:,4 \I\Jgr e 03°35'52"47 Sul, deste, quebrando-se com um azimute 
(mmo) verdadeiro de 1800 00'DQ'' Sul, dai. segue-se através de uma linha reta e seca, 
com uma distância ele 6.600,00 fnts, até chegar-se. a9 ponto M-l73, (ponto inic!<li). 
Fechanclo-se assim (I poHgono clesta área. CONFRONTAÇOES: Norte: (i.6oo,00 mts, com 
os lotes n°.s 22-/\ e 23-A. Sul: 6.600,00 mb, com <) lote nOI5-A. Leste: 6.600,00 mts, 
com o lote ·18-A. Oeste: 6.600,00 mts, com o lote n° 20-A. Devidamentt cadastrado no -
iNCRA, cujo c3c!astro - CD, ftca íazencio parte inte{lnmte cleste. Proprietário: EftiIPRE~A 
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DE NA\!1:GACÃCi F cr"l!v1FRCiO lHES BARRAS LTDA, CÜfn sede ern .A~aiTiira
Estado (10 pãrá, sito ~ Travessa Undü!fü lt..,{fHl!l8 n° 2::16) portadora do C<3Cílt"F n° 
63·.85'6.4~,4jO{)O·1-89) e Inscrição Estadual n° ·15.·i 59.077-0; Neste ato representado por 
seu sócio propriet<.Írio Sr. LUIZ GONZA('iA DE S()Ul.A, brasileiro, casaefo, 
conlerciante

1 
residente e dornJciiiaclo nesta ciclade de A~3fnjra - Pará) à Rua 1° de 

J ~!la·II'f\ nO 'iAAF hArt":JF1n,' .. I ... ce' r"ll ... d .... iri ... ·, ... :ci ..... rj·e p(-. nlc, '/ nr:4 C'(".P1PA ~ cle-.·lell·lo·,· . d .~ G " ,.-r.J) :JVI "" ....... , I ... d .' ..... la · ... e .l~~l 01.1 ;0'.. " . .:J I i .OJ -00 e 

do CICj{vlF nU 024.5'! 0.:::52-'1 5. Nwnero do Registro Anterior: NIHIL () referido é 
"I"\··c ..... ri..... 1"\ fl"'''';~ c·r..I ... '::lr~·-. .• · i "r"r... PC-· .... II··I'" rp .... \ -17 r'e ~(jl""'~'" Cif' 1 'IÜ" l) r~}fir.·I"'" tiO \/<::=I.íH .. Ç o:: _VU1;:::. • ...... <;:.j':-p_~V!,Jl.J.::;~ .ll!.v~.~~l,! u· a,JJi.l.l ._- .-=".:1._1. ,,_ ' __ "".0:. _~_ 

~erlidTo !.-' f_íl-:J" '-."".!. ~f'3 C'j"i'- .. c·Aj·C"...., Y. v \I Y. Y Y. v v y. X v y. v v X X y v X X X X X X v v x)( !"'í. . .=..iJ ... \~; l~l.k.1 ,JO,::/~~ t~D '".hl\'i.i e '...l""u..;)ó ., .... .I\., .... ,\ ........ '.I ... r\ .• \. .. \..A.,\.AJ\. \. \ .• ,.A. L \ .. \ .. . I' .... A . .. \. 

R 'i P 4"'0' :\' -S 'en-- - - 'r"j ;::-1"'r.··;';'·I·-"'" DI'I')lir.~ rl'~ r.01-- .- .. -...., .;;. ';';;'1"1' (l .... Tr"j('~ ,,'.;;. no de ac'osto ,\-1-,'11- U :I~O ... L·"r:U~OQL.~A!lll'!Í! _l. '.,,0. ,_'1:' ,-,JflPIO 'Ç y~::;,\..Ô: _~QtO:~ .... 'C- \..,1'_' ._ ... _1 

'1.99:3, lavrada nas Notas do C{Jftório cl0 r; ()fício da Cornarca de Aitarnira - ?ar2.: 
iançaela às fls ·i91t!92-yQ (io livro r( 107, sob o n° 6.332193. O imóvel da constante ela 
presellte matri'~ul';\ foi adquirido peia íinT!<l: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E 
COMFRCIO TRFS RARRAs I TDA, acima já qualificado, por compra feita ao Sr. 
PAULO ROBERTO SOE!RO, brasileiro, sOlteiro, maior. cornerciante, residente e clomiciliaclo 
i'C' ,"i··;"u·'", u"e :::,,;6'1-1 - P.,6 ", TI"3"eoo,,~ ,':1·3 '·I'Z e- 8.°1"(-)" "'r·10 t'·oc·c~",or,' "OI' ''"''1'111',·~ - P"'I"; .l~ ..... l~t.1 ... · ................. • 'Ç..~.c;. 'Lo , 'lAlF • ...,.,.,Q V o, . ,t~ i ,J .JI ) .-Jo.~ ...... 't."'I~1' ..... f I rJ J\ii{.' tO Q 0, 

P{\rI'':Irtor "';'3: r~':l~"" .... i!·~ dA Irb!lfid .... rie .... o (l·lÇ· 4')') .:~.:·DJ·.:.r:. e r~ .... r",·c-"ji\PI= 11" 0'1::' 04? '1'1"1_ ,..Iv ~t.,' .............. '-,'t."le" ........ _. , ..... -__ ... : .... a·.... 11. ;:; lU. J--r ·,J~r- ........ r l.V ...... <,;.rl. •. _lo ._._l._I._1 

f:B, ,~e!o )Jreçü c~rto. e~ajust3C.!? cie R~ 50.ÜOO,9,9 (cinqüenta nlH cruzeiros re::üs). CO!lCti.9ões: às 
oa eSCrirura. certidao: Certmco e dou te; que o Inlposto de Tn:1flSfrllSSao de 
Propi"iedacfe "H\JTER-\llV()S: ~ foi paçio pelo dOCtH11ento de arrecadação rJiunicipal de 
C'r'I-~,",rr in~6 pr'~"-ir p,-:. ~t· .. _, ,,,,, ele (",'~ ela fprO"I1I·''''' nn'o 11" ü· n"'u'l evpedl·d~ p r'~ ~_.ç !(IÍ..h.i 'J\J~ ... , ,\}\!!! •• J-. õlo, ó!õY ........ · ....... _!_~tc; ............... I l.i\:.CIIL' • ... U',.n u J"Clc: 

fBferi(!a Pr8feitur~1 pelo 3ecret3rio (!e Fin3.nç3S (3) assinatura HeçdveL () referido é verdade 
"'! .. '" fé. c:ü,·'··jy- Jo~" !-,-··,,~···i·-, p·"·a' ·i7 '1-- ·:v-'··' ,'- ., ri"·" ,-) (-lr-lcl·"1 "O K-""I·rr·r·~(~\ t:: LUlJ ~\...' . ., .... ,· ... ·,!.j'".~üf Je. \.?!llf!\..··- I ( .. ~. I (.,e ~~yO,::,lU de !.':'V,_l. ,_ _ ~ \.4 '\:;'~:It)_ \}\~'"1í 

!Sf11ar José da Silva e Sousa _X.X.X)~ .. )'~.X.X.X.}(.)LX.X.K.x.x.x.X.X.X.x.X.X.XJ~.X.X.X.x.X.X.K.KX.x.X.X.X 
,.õ,V-2-M-400: Procec!e-se a esta averbaC30 oara constar que o imóvel da matrícula suora 
foi adquirido iniciairnel1le por JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA. através de titulo de posse 
i"llt·ür " ,'Ilt· "'lrjÂn;"!" '"l;tf-,;r·in·a' r'" \!;!.~ (Ie "r'llr! d"t·~u·ja l'l'e' ')0 ·1'0 ·1 (;,-,7 d"VI·'j·"1·11ellte' J-' 'to~ ... 'C1.l.~.,~ .•. _., 1 •• "., ....... (..1 ... , .....J .... ~ 'id'to' V<. 0,-, ...... t:=., ~lQ • 01:.. •• • ..Ju/, ......... \1 \.Cl . 

assinado oe!o então intendente José Porfírio de Mírancia Junior, reoistrado às fls 89 do 
livro n° IV. o qual por sua vez alienou á INÁCIO MOREIRA DO-CARMO, através de 
escritura púr)lica ele compra e venda. datada de 24.06.1.940, iavracla nas Notas elo 
Cartóno Samuel Almeic!{l, ianç{lcla às ils 67-v" clo livro V, Igan.lpé Miri - ram, o qual por 
seu turno aiienou ao 81'. PAüLO ROBERTO SOEiRO. através cle escritura pública cie 
cornpra e vend3. cl3taci? (19 24.08. ·19B:3. lavf8da no Cartório Sarnuet Ain1eida. ianc3cl~ 3S ., , ... 
fls 194 cio iivro 43 SOl) o n" 04~, qu;:, por .sua vez !lJienou !lO atual proprietário a 
fitrna EfvlPRESA DE NAVEGAÇAO E COfv1ERC!O IRES BARRAS l TOA, acinla já 
rUI':liifir':lr!':l '.')h'':l'J';C' rio üC'rt'ihwr1o n(,~,.rIC':l rln r·(';tTI')'·'O e \-'''Ilri''"l r{ ...... f·3d':} (j'" o*~ nq '1 09"'-
"", ....... "', .... ,, ...... _,; '.L ........................................... , u'...".::I ; ..... _ ...... , ............ ~'-............. r' '!..1 .... :....la; ..... ÜL .......... a ..... ..... ...... '_ .•. J ..... ; 

ia"jr3Ci3 nas r,jot~s cio ',03 ()fielü (i~ CO!T!arca de Aitarnira - Par~, lançada às TIS 191-
v°ti93 ... yO (lo jj'vTO nü "1[17, 3()b o nº 6. 332i93. () referido é verdacJe e dou fé. Senador 
Jn'2.Ç. pr .. ,fírir1(P·~\ 'l7 rJç. :-t(tn~tfj rir=:. ·1 oq'1. C) (rfiCit:;j d" Hp.ni~tro 'a~ I~t-'-l~r in~6 d~ ~i·IV"'3. p. .QOllSa ~~~. _ ''''~;' ""'H" ~.~ ...... .!:1-~ _ ~ _ ' . .:;J~_'. _. _,H.~ ~ . ..J •• _ • .::., • ..J •• ',~;'_ "~ u~~~· ~.u 'o..J.!lO ... 'o..J ". 

R.<?r-ivl-400; ,\Ios terrnos da Escritura Pública de cürnpr3. é V8n(Ja .. datacta ele 3'1 (lê rnarco de 
1 q~,q 1"""·:;(:" n·"c ~Iot, .;j" r,'r, r:;J·,·ti,'·ir, d v·' ·1<- Ofl"I·O ela rt>'llarr" rle "'t"1111',"" E""lael'o, {"''v" ........ '"'.-". i., •• ~~ .. l\. .. "L.~J 1" 'to . ...!' '\.'J ...... _ L'_I.'" '\.~ _...... ". ............... .:..1.... .-.. \~.~~ ""1 ...J '-' "" 

Pará: ~ançad8 às 'Os 3-1134 do iivro n° '128 1 sob o n~ 7.837/98. O irnóve! constante da 
[lieSenrB matíicuia foi adquiriáo pelas empresas MARiALVA CONSTRUTORA L TOA, 
ernpresa cotn sede n3 cid:ade de Sete L?-goas; Est3c!O de fvllnas (.:ierais.. 3 R!J~ CeL 
ROf!(tol-ro n° 2:::'1 .. port(i(10r3 (io C(3C:ff\4F sob n° '19.727.7591000'1; Neste ato representado 
po!" seu t)8st:ante procurador (I Sr. GFRi}iLDQ FiGUFiRFDO iVl0NTEiRO FILHO, brasileiro .. 
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DO UNlCO OFíCiO 
Sen3dor josê Pomrio 

elivorciaelo, ernpresário, resicjente e elomiciliaclo em Beio Horizonte, Estaclo ele Minas 
Gerais, à Rua Benvinda de Carvalho, n° '19'1, apto 60'1, portador da Cédula de 
le/entidade RG n° M-l'102,136-SSP/MG e do CIC!MF n° '!92.7!,:,f;,926-53 ex vi do 
!nstrurnento Público cle mamlato ele procuração, lavrada no C31tório Df. Miiton ,I',veiar 3° 
"-~.f":; .... j ..... l-Ia f'\".I; ..... Jt':iS i-J,"? rl"-l'~'-!·-- U-I.c, C:.w.f.::. L' ·3'-~O-::::Jc _ 1".1'1{":! l':inr-":iO''':i .:.~ tis "'),! rir; II'v'-'''' i1° i!=.!-' c.r.-, ,_,!;\.:!V f'-- 'I. "-'i ... '- _~ ""' "''t.~''-It::= '-- \..4 ..... L .... - f..~~ f..~'-' V '_o: H.~lly~ t..~ tA..J I LO UU IV I '''"'0r ... ..-lil 

"J'/O"I'I'-'O" " r'u'" fiC~ "r"uilJ"rb ""1 ,-,,,,t"I';O Dara fin'O ri" d',r"[o DOI' r~mni'- -"'1'- ;. ! .:Ji. ;;}..JG ..... -i....... "..::< ... "'1 ... u........ ~" ...... W'õ.L .... I .. "'-F u..... ~." .. ' ~'.J ,H') a l ..... ld .. -: 

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCiO TRÉS BARRAS L TOA, pessoa Jurí,jica de 
clireilo interno, com sede t1<1 cidade de Ãltamira - Pará, à Trélvessa Lindolfo Aranha n" 25f, 
inscrita no Cadastro Geral ele Contribuintes do Ministério da Fazenda CGCfl\J1F n° 
63,:::56.4:.410001-89, e Inscrição Estadual n° 15,159,077-0; Neste ato representado por seu 
bastante procur<l(Jor o SI', ARLINDO LUIZ MOREIRA DE SOUZA, brasileiro, c<ls<ldo, 
ernpresátio, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua iO de Janeiro n° '1446, pOlta,:lor 
da cédula de identidade RG n° 1474306-SSP/P,I\ e detentor do CIC/ME n° 267,307B::2-
03' r.v "I 'Ir l'lS"'IUI'lAtltO DI'I"li-o (IA l)rO"II'''';O I",,,.,r'~ I'~~ "o'~~ riA ~""",'i- ,'" 1° ui', ÇA'V t.~J I li It:: _ I_j}!,-,_ f c: vi.; ~",(:.l V.VIQ\-~Q. lQ..::t !'l_L'!',:) .... v t_;dHO!tU t,ll)" 

Ofício cle ,Il .. !tarnira - Pará, iançacia às tis 194 cio iivro 081 em 30,03,1,99:::, que fica 
"I'c"'I"I-d" e"l ,",oltO"l'" 1)-1'- fi"c .j~ ,-'i"'"I'!r' D"',, ''''",~, ,. ,"".to Co ri""'-dn cl" O'i: o: '-1'-4 '110 'to.. -,i ._~6..;O I V o. a IIJ e..,J It'! .. 'J. I __ h. .. fAt="!v ""' ....... L ..... " úJl • .:J.tQ;...... H.- 1\'11.' 

-j 0.000.00 (dez rni! reais). Condicões: às da escritura. (j referido é verdade e dou fé. 
Senador José Potíirio - Pará I i. de abril ele ",993, O Oficia! elo Registro (3) Isrnar José 
da Silva e Sousa .X.xx.x.x .X.X.X.X.>'~.X.X.X.X.X .X.X.KX.X.X.X){.x.X X.KX.X.XJCX.X..x.X.X .x.x.x.x.x.x.x. 
AV-4-M-400; Procede-se a esta averbação nos lel1110s da SoliCITação do MM, Juiz de 
Direito da 3Q Vara Civii ela Comarc<l ele Sete Lagoas, Estado ele Minas Gerais, Dr. 
',,,,r, I"-'ell '~O"lç"'''e~ Rocl"'lgl'~~ ~t,-~,,,A,~ rl~ r) .. ~io r,lh rht"c'o rir, 'x, (I,~ (I~ZN-n')rr ele. V_'~C: i"-'·_ f.....::>_. l.~iV .. ~ I. i \.XC:·:::Jo, !'t IQ.V'C,") ,_!,=, "_!' ..... I' ~!f" ... ~"" (.~ ~ ... t= L;:! .v t;:: ~!IIL.I,J t"-" 

2000. Referencia - Falência, processo n° 672,98,01692{}-6, que fICa arquivacia etn 
Cartório para os rins de direito para constar <I anotação ele indisponibilidade elo imóvel 
acima matriculado em nome da MARIALVA CONSTRUTORA L TOA, CGClMF sob n° 
19,727.759/0001, acima já qualificada até nova ordem eles se juízo, O referido é verdade 
e dou fé, Sem'!clor ,José Porfírio (Pa), 16 de agosto ele 2002, O Oficial do Registro (a) 
Isrnar José da Silva e SüUS~ .:r.;.:y~)~.y. .. X.X .. X.:x..xx.x.x.x.X.X.X.X.X.X)ç.x.x.x.x.x.x.KX.X.X.x.x.x.x.x.x 
fW-~~fv1-400: Cettifico que cumprindo dete,minação ela Excelentíssim<l Sra, Desembargadora 
Osmarina O!l(j(lir Sampaio Nery, COITeçleciorã ele Justiça elas Cornarc:as cio interior, 
através de Provimento n° OOi?J2006-CJCi ele '17 de maio de 2006, para consiar 
~""'b'~ s~ o hloCl"e'ln, ri" ')'I''''~~I-·t.· n-'~tl'l' n'L'I~ li l'afer'lclo e' v'er"I"d'-' r, u'·ou·A "~l~rIOt' iclve, Q - t;:; ij u·..., U1.~ r ... ·;:)0 JLV 111i?; .. l"" ~.Q.. ,_, . '-o • . '. . "'1.~ c: C' 10;:::. '-"vi Q.\.t 

José Porrírio(pa), O!" ele Juntlo ele 2006. O Oficial cio Registro (a) !smar José ela Siiva 
e Sousa X.KX.X.X.X.K.x.x.X.X.X.K.X.X.X)'~.X.X.K.X.X.K.;~.X.X.:~.X.x-X.X.X.X.X.x..X.x.x.x.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X. 

O referido é verclaele e dou fé, 
::;en{lcl(~' José Pornrio(Pa), 04 ele Dezembro de 2008 

iSiviAR JC, E SOUS;>, 
Oficiai do Reçiistro 
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Folha n° 200 

. x,xlx,x.x.x.xix.luex,icx 
dei ; 'lóêáliZàdá:iieSte, Município~'de;:Senador José 

;(,i,m'"ri",; dóifl1lesmo,:nome,: Estado::'do'liPáfá1 c'éOiii~ denominado -especial 
~.v5;~~~~~';;~ ,i;'no,,'ô2,FÃ.lillÓvêr êi;'Fazenda'f,; Colibri:' com "uma Nea . de 
~ ·'':I''·''O''''il ':1trezentós;'e "cinqüenta E(Séis'lheCtares) P.erímetro: 26.380,00 

"",,<i,i,," ; trezentos é 'oitenta crnetrOS)lcom 9as bseguintes ~'desaiçãocdo 
'nilinm'<>tr,,,' ... "rti,'rl"':"""dó ponto oM-31 ,',de ;coordenadas> geográfiCaS) déC51 "38'47.::55 Wgr e 

, 'i~iCiàlmenté';por'ul1l aziffiute' (rumo);\'erdadeiro'.'de 00°00'00" ao 
Nórte 'ê!e·!3reenv.;ch; ,dai;\'segú'ê-sê"rpor urna 'Iil)hal'reti, e~seCà:;êool uma' distância média 

; "dEi' [600!001-,'ntS;i lãte-i,fencôÍlüa-se'oi "ponto' -Mi3FA, ':)de c;coordénadas .. :geográficas: 
'~51~38'47~55Ijwgr ée\::'03°46:0·9~a9'lSúl,."deste;' quebr'anoo:-se:;tom!l~um: azimute (rumo) 
'Jrverdâ<1eiro de-(goooO'OO~ léSte,cdaí;fsegue:-se :através\de,iunia. litlhai'reta ;e~ seca, com uma 
'I)distância' 'de')i3:S00 100 mts'llJ atétéhégar-se ao i Ponto' ,M>-164,!.:'cravado" n;:ll'margem esquerda 
'9 dO~l Rio (BIicajá~2}ae:rcoóhjenaaas'; geográficas: '5·1 g38'54~54 'Wgr ,e'jQ3°46'09"09i Sul deste 
"';Quéorând~stF\:'om: urrWáiirÍ1Ute !(rumó);lverdadeiro 'o de::.,r,131OJO'OO"I'Se, dai, segue-se 
i'ojSUPltldo -ol'dta'do .oRió, ;. atraVés'T(:fu Sua" mãl'gem esquerda;Flporl;iJmao.. linha ,tortuosa, com 
<"dwérsôS 'hunOs e gtiilis;'com f'úrilã'f(jjStâhCià:ae'; j,9130:00mts:~Até~ encontraFse o pontoM
,'·':163:- êiã'Vãdo námargen1'·fesqueraa;' do" 'Rió" Bacajá, é'de:tLcoordenadas ,geográficas 
"51ÔJ4'56"36' wgp'! é'.; 03°47'45~46!'SUI, !1idest'e; Quebrando-se com'" um ',azimute',(rumo) 

,.' i\íerClà&irii-l!de __ fOOOO0100:~Súf, dâírsElgu&:sétatravéSé'dé :ü-m,,ª linha'; reta··eseca,,' 'com a 
. , 'oistânciá'" -de· 4~000;00 'rí1ts;; até1liencontrar-se? o' ponto'fiMo162, ;dé'"jlcoordenadasgeo~cas 
, 51 OJ4~56"36 wgf, r e _ ~ '03OS(),0T?27 , SUl;" 'deste: quebrandQlse'i: com tl'um '-"azimute (rumo) 

, I' verdadeiro' de! zYOOOO'oO"'OeSte;" 'da;;" segíie--se pôi"ulTia linhà 11 reta 'e seca; com uma 
distâriCia de 6.600,00 tiJts;::áté-chegar~se . ao ponto -,M"43;·' de "coOrdenadas geográficas 

.' 51"38'4T~55'Wgr"ê'·' 03"50'07"27 Sul; . deste, . quebrand<rse com um azimute (rumo) 
":'verdàdéiro" âe'''OOOOQ'OO''dáo''Norte GreenWich,: 'daí; 'segue-se através de uma linha reta e 



.- ~-

txi;'iUI'IRCO oÂao 
Porfírio 

seca, com uma distância de 6.600,00 .. chegar-se ao ponto M-31, (ponto inicial). 
Fechando-se assim o polígono desta Norte: 6.6oo,00mts, com 
o lote n° 13-A e o Rio Bacajá. Sul:.. . . !pt,s,.) Som .,() lote;1n° 26-A. leste: 4.800,00 
mts, com o lote 25-A Oeste: 7.200,00 .. mts, ,cprn, }p~.·lote n° 23 da Fazenda Colibri. 
Devidamente cadasb'ado no.- INCRA, cujo cadastro T,CD, fICa fazendo parJ:e integrante 

. deste. I: Propri~ário: . EMPRESA DE NA VEGAÇAO, ~.E COMERaO, .. IRES. BARRAS 
L TOA,j~c)l!l) ,sede. em Altamira - Estado do Pará, sito ~r Trave'sS<I.lindó,~o,mnhá n° 256, 
po~adóra,d9 . CGCIMF n° 63.856.45410001-89, e Insqição. E.stadu~!'rt.15,)5~:.o77-O; 
Nesté ato 'representado por seu sócio proprietário . Sr:' LUIZ GONZAGA DE 
SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, . r~idente e,., domiciliado nesta cidade de 
Altamira c Pará, à Rua 1° de Janeiro n01446;pOrta'dof u da cédula de identidade RG n° 
7.854-SSP/PA e' detentor do . CléJMF ("nó' Ó24.5'10185i~15: 'Númerô', do Registro 
Anterior: NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 17 de 
agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a)~lsmar;José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.XXXX 
R-1-M-401; Nos termos da Escritura ;P.ública .. :d~ :compr:(I :e,",venda, datada de 09 de agosto 
1.993, lavrada nas Notas doCartOt'iõ:-dõl~ 9tíciO,:q~ Coma~ca de AIt~~irai-.'Pará, 
lançada às 1Is .224'124 do livro. n° H18ii l?9l:>i 0 • .I1?6:V~m3. ! O~,,\~ºvel :dªL~on.~tan!~. pa 
presente matricula· foi adquirido. por EMPRESAI. DL· NAVEGAÇAO' tE COMERaO,TRES 
BARRAS. 11. TOA, .acima;·· já qualificado,: ';por(;.'comPf~, j feita".Jlo,~ SI'. "; PAULO,ROBERTO 
SOEIRO, brasileiro,solteiro, maior, comerciante, resid~te e .9ornK;jli<l!Jf): ;;na,~.!~<;i~~~J::' de 
Belém - Pará, à Travessa Mariz e Barros sIn°, pal:>saget'!1cp.of Ntã.i:i:i.ir<l,;-.~~-rá;,-::~Jt,~<!'~da 
Carteira de Identidade n,O 918:433- SSPISP e.do,CIClMFi n;~ Q1.R042:333-68,pelolPf~ÇO 

· certo e ajustado de R$ 50.000,00 (cinqüenta' mil quzeiroscreais), Condiç(j~: àS;ç;da E:sqitura. 
Certidão: Certifico' e dou fé, que· o .lmp()Stode Transmissão. !.;<je Pr()PfÍeda~e.~INTER-

· VIVOS", foi·. pago pelo .documento de arrecadação·;:Mu!liciP<lL ,d~. SenaQqU.º~,):'.or'fírio -
, , Pará; através de guia . de recolhimento in?sOO81, !,xP!'!<liçta J)ela., referjga s Pr;e~~~um,T.no 

valor _ cde' Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros reais)"assinado ,:pelo Secr~ário,,;!J.e: Finªn.Çi!~da) 
. assinatura Ilegível. ,O referido é. verdade e,dou,r; fé, 'I ,S,en<ldOli. Jo~, ,p()rfí~to!-\I;a~~: ::1hc:de 

c. • agosto de. 1.993 .. O OfiCiai do Registro (a) Jsmar,.Jose .da"Sllva .e Sousa rkX:X.X,X.X,X.x'xx 
· AW2-M-401; Procede-se a esta avert>3ção.; par,a consta.r ,. que-o ()jmóv~r d~j~,r:nª\rífy!a '~üpra 

, . foi, adquirido iniciabnente por MARIA PAUllA MARQUES;;. através dEl~jtitulo\rnhPos.se 
. :;junto'. a Intendência Municipal' da. Vila ,de !,Souzel: . datada ,de, 1 ~J~:-1 ',QQ4;iJ iJ~y.idJI!l1"e.nte 
.: : assinado, pelo,' então Intendente José. ,P.orfírio de ,rilli~andaJuni9";\r.~!~rado\tàsdjs,;}{I;:,do 
'. ,livro na,: roI,o . ~al. por sua vez alienou ao ,Sr:.~' ANASTAClOr,PEDRO.ol.:.OBO;~;i;atr;a~és 

de,:.escritura publica de compra· e venda;çiata.da, q q~ 01,.06.1.94Q, lav.rªda)inª~rJ;I~ªê,)do 
CartórioSamueliAlmeida, lançada às 1Is ;;183-v" .do livro V,iem 19arapé.dl!liri,;- p;.<lr.á;!,;Que 
por seu turno alienou ao SI'. 'PAUlO ROBERTO ,SOEIRO, .. através. ,de e~qitu[i!2P.ú,~lica 
de. compra e venda,datada de-.23.08:1988;, lavrad'l.J,nas.N<!fil.sdo ÇartPri~~ S.amuel 
Almeida, lançada às tls 179-'1' do livro 43; .. ~ ;Igaraeé-,Miri, ~ ql!e por)' suàrlÍ,~z :.~lierlOu 
ao atual proprietário. a EMPRESA DE· NAVEGAÇAO ECOMERGlO TRES"BARRAS 
L TOA,acima já qualificada;. i através de escritura!.:públiC<\, de,. compraj:e: vepda',il:l<JVrada 
nas Notas do Cartório de Altamira-Pará; "Iança~ às,1Is ,22~Y>~4 do liv~o n~ 1 p8,.'s()b o 
n° 6.329193. O referido é verdade e dou fª:,~Senador, !~()sé PQ!\fí[Ío(Pá),17 de;)igosto' de 

· 1.993. O Oficial ido Registr,o (a) IsmarJosé d_a.Silva e:,sousa, ;xx~,x,'~'l$.~;x;x.xx~x;~,~.,J(x..x.x. 
R"3-M-401; Nos termos da Escritura Pública; de, compra e \ venda;; dat<,lda.de 31 de, tmarço de 
1.998, lavrada nas Notas do cartório· do 1° Oficio dacOflJªrca, de 'Altamira, Estado do 



CARTÓRIO DO UNlCO oÁao 
Senador José Portírio 

Pará, lançada às tis 27/28 do livro n° 128, sob o n° 7.835198. O imóvel con&ante da 
presente matricula foi adquirido pelo Sr. CARLOS NOGUBRA DUARTE, brasileiro, 
casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Estevão Pinto n° 1066, aptD 601 Bairro 
Cerra, em Belo Horizonte, E&ado de Minas Gerais, portador da cédula de identidade RG 
n° M-115.679 SSPIMG e detentor do CIC n° 002.081.246-91; Neste ato representado por 
seu ba&ante procurador o Sr. GERALDO AGUEIREDO MONTBRO ALHO, brasileiro, 
divorciado, empresário, residente e domiciliado em Belo Horizonte, E&ado de Minas 
Gerais, à Rua Benvinda de Carvalho, n° 191, apt" 601, portador da Cédula de 
Identidade RG n° M-1.102.136-SSPIMG e do CIC/MF n° 192.756.926-53, ex vi do 
Instrumento Público de mandato de procuração, lavrado nas Notas do Serviço Notarial do 
1° Ofício da Comarca de Belo Horizonte - MG, lançada às tis 040 do livro n° 764-P em 
3010311998, e que fica arguivada em .Cartório p~ra fins de direito. Por compra feita à 
EMPRESA DE NAVEGAÇAO E COMERaO TRES BARRAS L TOA, pessoa jurídica de 
direito interno, com sede na cidade de Altamira - Pará, à Travessa Lindolfo Aranha n° 256, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Mini&ério da Fazenda CGCJMF n° 
63.856.45410001-89, e Inscrição Estadual n° 15.159.077-0; Neste ato representado por seu 
ba&ante procurador o Sr. ARLINDO LUIZ MOREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua 1° de Janeiro n° 1446, portador 
da cédula de identidade RG n° 1474306-SSP/PA e detentor do CIC/ME n° 267.307.582-
87, ex vi do Instrumento Público de procuração lavrada ne&as Notas às tis 194 do 
livro 081 em 3010311998 e que arquivada em Cartório para fins de direito. Pelo preço 
certo e ajustado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condições: às da escritura. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 13 de abril de 1.993. O Oficial do 
Regi&ro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x-x-x-x-x.x.x.x.x.x.x-x-x-x-x.x.x.x.x.x.x-x-x. 
AV-4-M-401; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, 
através de Provimento n° 00Br2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para con&ar 
averba - se o bloqueio da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador 
José Porfírio(Pa), 05 de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva 
e Sousa x.x.x.x.x.x.x-x-x-x-x-x.x.x.x.x.x.x-x-x-x-x.x.x.x.x.x.x-x-x-x-x.x.x.x.x.x.x-x-x-x-x-x.x.x.x.x.x.x. 

'SiLYA 8.r. 
(;I' OCo 

~ ~.'If,. c ,. ,., ... !;» 
s._t~ 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Pomrio(Pa), 04 de Dezembro de 2008 

Cartório lsnur Silva 
do Único Ofício 

Transladado com selo de segurança 

Nº ._OOLL Y-IJ ..... '~. 
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Folha n° 265 

,!- ,-~ ,t~ -; ; :'.1," ,,;, F..,Jtlf:D "SI"- ,. Ij',-; , ( 

ti .. i, ~REP'úéilcA3FEbERATiv'Á00iBRASIL ,;. f' 
;:t;;:,;· ,-, .' ".; I"; rl:·~'tARTÓRIO'ISIVÍARi:SII~VA" ;'ô~r,' 

. 'r,,' ,,: . J,,, -i'J~ ONPJ/(M·F)"00,465.18bJOOo'i1<t5E ~PL~'.. ,,.' .J.! ',' " 
ISMAR'JOSE"DÃ SiLVN E]SÓü'SÂ"::!~'_'':'"i, .. 1l'-~MAFU.\~<[lJZIAS0uzA DA SILVA 

.. ': , ;'IG,~','01ÍtiáL' :r'~uià:r;·:7<;;:"/""';; ,:;;r, ITji"j.1 ,/J stJ ,?,.' Es'cre'Véiitê" 'Substitütil' '.' 
:'::VCP'F/ME ,n!o"Ó33.6'24:342~1'5" ,; .,' i .•• .:'~:' LCPEiMF .n:o:463':063'.'152':68 
• ' -:f' I 'l- !2UI. (' ~jij} '.' .;;j~l il~!'1 ,_;,_;' ,(~,_ . i ... ;) f::t.~. ;:~ ... _I! .. ) '..;'fl J . ",\Y .. ,-, '? .-

'.:' .' ,t-;.:..,.- ,_'t .,. ... :~~i 'n,:~~' ::"ü ... -.; ...... C-f r.:, r'"~-~·~, ,;'íJr.'" (?I~,..:.-j :-"Oli9"!'- 11"1 ~,,,_, r., 

.' ,"1',,' .1 ;'. I '!, !2:;\~H~iTif.M5n!~;>:JN:;2~!.;;-;9:~!'tf? D'; .~,o>'" " 
'.' ,-", ; ,!MUOlÇ!f?'~ <;I~, Sena(!?r ,A9s~~onln91i1~s~ad,9 5~~~,~.r,~.,-r·; C§f ' ,p8}90:;000,'" , 

,- : ., -. -- .,., .~:-r r :lL .. -·'::.::ír'- '-, c.,:r~·\- '; , ~ '~.r 2Jf~d'j ," r' t: T :iji:, 

,c, -,;", , "Cer:tldao de '.c, ,~, /," . !-,., ,.1,' .~' •• : .••• ":J ~.l+ , i' ~,L'1-- .. '. ":>..- ...... : L' 

,'_ '. ' o· ," 'j " REGISTR0'OE:IMÓVEIS~! " ,I' n', , 

':l'MA'tRíoutAc 458'x:i{~)(.xXiX.lcx,.x.x,X!j<:)(!,x!x. x:x:':)[Jata:: i19)de"AgóstQ de 1(994 .X:X'.XiXXX.x. 
, IElENTIFICAçÃO)NmiIlNÁL: ~Irii'óvêll'-Rufal éGlêba' 'ltünãc'-tOterÕ-}'A ,denominado ,Fazenda 
, Coriarí ,com uma~áreade,3,000haOOaOOcai'; situada': nestez ,Município !X.XXX.x.x:xxiX.x':X:x\x.X. 

r "NOME('OOMlcít:.I<!)',E' NACIONALIDAElE:D0 PROPRIETÁRI0: rANTONlO\"~SEVERO: -'DOS 
-' ISANTrOS ALHO'; x,ú-;x~;x,d:x.x~.xGrX.j(xj(x.X __ X;x;X'1jxx:X'.X.x:X:x.x.x.x.x',x,X;X!X!X'ic:.X.x.x.x. 
, Núriiêro do Registro Ar'itêoor. ,'NIHIL- .ú.x:x·X.x;Ji:x.x!X;x!x!d .. x?X'.x.x.x''x,x,x.x,X!X~x'X.xX){:x.x.x 
, Matrícula" de uma ~área l', dé dérras "Rural)' loCaljzada1neste"'IMunicípio~;de.lSenadoF:.José 

,;·.Rorfirio,. Estado dO'f'.jPará;~.designado~de Lote, 'of' 6!3-'A ,'!da " Glebã: ,Ituna,cqn a 
.:, den'õfnirÍaçá<j' 'dê' FaZen(j;jI'Coriafí,: cb!nl'área de',3:0oohaOOaOOca (tr'ês:mil hectareS)",e um 
, 'Perímetro:! 22,000,00 mts(vlnte' e dois;niil metrósrM: márgens do' Rio> Anapú; 'quépassou 
'·:á;;segulnte: descnção d<fméilioriãl aesêritivb: llartind(}-se 001 ponto' M-78,: de'coordenadas 
, 'geQgráficas', de:- 5F46'14l:55'Wgr, e :04~'44'!36;Sul; :'orientadoLinicialmeÍlte ,por um' ãzimute 
: '(rümo)r'verdadéiro~ de ,'9à"00'00" Lesfé; daí, segÜe:.se'" pórliuma lilillâq:eta "e seca;' com 

", uriiã 10aistântiá de 6:0oo:00'nits,'''até!~'encQntrar"sé ~ oJ' ponto °M-7B-'À;' -de' 'cQordenadas 
.. : geQliáficas:' 51"4i3'2"73:Wit' e· Q4°oo'M"36'S'uC cJeSte:r;-Qíle6[âiíd<f'sé~;cõi'n, um'àiiinute 

,: (rumo) verdadeiro,de'~'18O"00'00~,Sullidaí,,:segue--sé- atravéS de uina,)linha reta, e seca, com 
',unia-,diStândà' r dé: 5:oo0jOO;hits,':até chegarcse' ao.) pontowM"-9(}:'A; . de' coordenadas 
. "geôgrªfica.~;· . tW42'3Z73Wgtlp;ie, '04ÓQ3:58'!96"SuI, -ld~te;;''''que~bfa_n..?o:Sê) com um 'aziniute 
.. ,(rumo) verdilaeiro ~ dé:·2'70l'30:oo'-:"0este:.daí;, segué'se'1 por uma'Jlinha', reta :e, seca, com 

linia distânCia" de 6!ooO;00 mts, 'atéc~"enc;ootr'ar~sel':Ol;'pOnto :'M"a9--'A, "'de: coordenadas 
'geográficas; 51°46',14"56!Wgr"', e" :04'm3'58'.'36! Slií;. cdeste; 'quebrand(}-se com ·umiliimute 
(runio) vérdadeiro''';(h~:rÕ!ft}Ô:õo''~à'ô':rr\iOiteQdê:::GfêenV;;Ch;)dãí;fI:segUe-:se' através' de uma 

", linha: retáde ·Jseêa', 'com' :à:,laistâ!lc!<Fde:Kõoo~õÕ rrits, ~té~l:fiegâr,se;raô:':'ponto 1M,78, 
(l5OOtô inicial)." FechaildoJSê" âssirit~ o "polígooó' desta "área7iCONFRONTAÇOES: ,,' Norte: 
6'600:00 rnts,"coril i terras~'dóqote ri'i'53;:.SúC6:600,00.;'riits,:.com r terras rdo lote n° 63; leste: 

'i 5.000,00··mts:'com' tertas:~'dô lote'n?;63;: oe~e: '5,ooO,00:mts, com terras do,-Iote n° 52 . 
.. ProPrietário: <"1 ANTONlO'!'SEVERO'DOS: lSANTOSFllHO,' brasileiro; solteiro, "detentor do. 
, CPFIMF' nO"396~153.832.!87;iresidénte e 'domiciliado. na cidàde' depãraopebas, Estado do. 

, ' Pãrá, 'ã·' Rua -Adelinó' il'!:;211,:: RégistroAnterior: NIHIL. o refendo é verdade' e dou fé. 
Senadór'José 'Porfirio (Pa)i ,19 de,'agosto de 1.994. O Oficial do Registro (a) Ismar José 

'" da', Silva e Sousa' .x,xx'xx.x'x:X.x.x:x,x'x'x.x'x.x:x.'x.x.x'x'xxx'x'x'x'x.x.x.x.xxxx'x.x.X,X.X,X.X. 



" CAR OÁCIO 
, Porfírio. ,.', , 

\. R-1-M-45~; Nos te/mos da Escritura compra e venda, de Cessão" de . posse, 
\., com ,veridas das benfeitorias, datada deae janeiro 1.993, lavrada no 'CartórioQo 1° 

",. '~~~l.Q·,·da Comarca qe Altam~a - Rar~r)~f!çaqa1 àSr'~~J2i't'l7!-yf do livro n° 102; sob o 
no' 6.102193. O imóvel da constant~:dai;P,r~en1e; :r:natricula foi adquirido por ANTONIO 
SEVERO DOS SANTOS ALHO" acima ,j~, qualifica9g, [lo, corpo da presente escritura, por 

:I.compra, feita ao Sr. PAUlO ROBERTO SOElRO, brasileiro, solteiro, maior,~, comerciante, 
. .I,.' ".1' .,~,,, • , I ,~" - • _, 1 .-' '.:' > '! '.".1, J ·1~-'i;"'--J. 

resi~nt~J~(~i.<;iliado na cidade de Belem - Para, a Travessa ,~~rize~~!f?l' . SIn°, ora de 
passagér'repor. .. esta cidade Altamira, Estado do Pará, portador, da ,Carteira de Identidade 

-.'-1_"'. ".-b,,-,". " .~, :; ;.',-;;,. -n. -q';-.-"-I) 

n.o 918:433- SSP/SP e do CICIMF n.o 018.042.333-68, p'elo preço certo e ajustado de R$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros reaís) .. Condições: às da,. Escritura. Certidão: Certifico e dou 
fé, Qlle" o Imposto de tranSmi~~o: de<,:l·.·~erf !hioy~is., I.J)~.1. .fQi." p;,Igo junto a 
Prefeitura Municipal de 'Senador 'Jose 'pomno': Pará;"àtravéi; de dó' TalãóTM·2 no valor 
de R$ 40,00 (quarenta reais) e mais R$ 0,20 (vinte centavos) de Taxa de Expediente, 
perfazendo um total de R$ 40,20:(quàr:enta::reais e vinte centavos), e da guia de 
recolhimento n° 0151 em 19.08:.134;,devi$f!1~nte-;asstmldo por Francisco Paiva da Silva e 
Raimundo Evan Pereir'!. Mendes Secr~árió:Municipal . de Finan~s .(a) !lssinatuta ;.,I!egível. 
O referido é verdade e dou .fé. Senador,. ~osé !.P,orfíriQ ,7.: Pará. 191,de j!ag9sto .,<te" 1:994 .. O 
Oficial ,do.' Registro (a) Ismar..José' da, Silva ,.e, Sousa'xx.x:x'x.x:x,xxx·x:X':x·.x;x:x,x'x:X:x-xx.x 

: AV-2-M:458; Procede-se, a esta 'averbação para .cgnstari que '.0, imó.vehl da' ~Illatríci.tla'i,supra 
foi adquirido inicialmente por PEDRO AMADEU" DE . ANDRADE; , a!J:avés de.'·,t~ulo:de 

. posse,: junto a Intendência Municipal ,da . Vila. de S.ouzel, datad9, iJ~2l!?8 -:.<!~ ~j~IIi.º~ide 
1.904; ,devidamente assinado' pelo· entãoi Intendente i José' Porfírio ,de .. : Mirandaidunior, 
registrada. às 1Is 89-VO:do livro n° 111, o qual por:sua:~vez,alienou aor,Sc GERAlDO 
LEMOS, DE BRITO, através deescritura'p~blica, de conlpra·':e. -, ve!ld.a;~jdata(j<l",,)de 
1 0.06.1.941, lavrada no Cartório SamuelJ~meida '.00 ,1° Oficioífda.,~c!<!.í!d!?,. @I)Jga.r<l~ -

", Miri,'às fls 61-VOdo livro 0&, o qual"por seu turno .alienou ',a.o, $1::-.: PAULO;, ROBERTO 
SOElRO; através de escritura pÚblica':de: compra ewenda, datada::de.,,;z0.'tk19BB, 

. lavrada no Cartório Samuel Almeicla, ,do 1-0 Ofício d<!i'cidade,de~ Iga~p,EÍ,Miri.c,P,~rá, 
.. lançada . às .fls n° 255-VO do livro. 4~, o ',qual; : por: sua vez, alienou ao, at\lal;),Pf0pr:ietário 

ANTONIO SEVERO .DOS SANTOS FIlHO,. "br_a~íleiro" solteiro, det!?lltor d9"GP.F!ME; n° 
,.396.153.832-87, . residente e domiciliadocna"cidadeJde",Paraopebas,.:Estado do "Pará, 

.. através- da escritura pública de compr;l ·,e, venda,datada' .. ,de~ 18.01.1993rLlavradal·no 
:,1 .Cartório· do 1° Ofício da Comarca-,de ':'ÀItalllira:.-LPa~á,,)ançada àª fI~ :72~VOfl~YO, c,loslivro 

n° 102, sob o' n° 6.102193. O referido .. é. verdade .. e doy,fé. Sel'!ador. José 1]l9!fírio( P."ã), 19. de 
,agosto de 1.994. O OfICiai do Registro (a)lsm<tr, José ,<ta $ilva e- ,~usa .X.x,x,x-.xX)qX'x.X,l('X. 
Rc3-M-458; Procede-se a esta averbação' nos: termos! de responsabilidades :de ·manutef!ção 
da Floresta Manejada, firmado por.ANTONIO,SEVERO DOS·tSANTOSfllHO,. brasileiro, 
solteiro, detentor do CPFIMF n'" ~6;1530832;S:l,,' residente e",domicili~do· na;~ç!dad.e" de 
Paraopebas,. Estado, do ,Pará .. , à Rua Adelino, n~, 2~1,datadoAe.i:2.11 de .. noverTJbr.o,.,de 
1994, testemunhado-por MURILO.MENElES:DE FARIAS,' ·.devidamente " instJ;uído e 
tendo em vista o que dispõe' a Legislação, Florestal ,e Ambiental Vigente, ;:que ,no, livro 
acima referido à margem da, :matricula" ,n?, ,458;, deste "{egistrg: .;~:' ir:!19veis,. ~,~otalízando 
uma;· área .. de >,3.000,00 ha(três mil tiectares); ,omóyel Objetó':dest37-matiiqJla, denominado 

. "Fazenda, .Coriari" situado neste Município·.e. Comarca' de .$enador. .. José Porfirio, . Esta do 
do Pará, de propriedade .do acima' mencionado, é feita a averbação concernente .. a,área 
exclusivamente como áre.a de manutenção de Floresta Manejada e .. fica, vinculada ... ao 



CARTÓRIO 00 UNlCO oÁao 
Senador José Porfírio 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a 
partir desta data, conforme termo e mapas que ficam arquivados neste Cartório e 
devidamente inscrito às tls 265 do livro 2-B sob o n° 458 de 06 de janeiro de 1.995. 
Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 13 de abril de 
1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X)ucx.x.xX.X)(xxxx.x.xx 
AV-4-M-458; Certifico Que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, 
através de Provimento n° 008l2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar 
averba - se o bloqueio da prese.ote matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador 
José Pomrio(Pa), 05 de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva 
e Sousa x.x.x.x.x.x.xxx.x.xx.x.x.x.x.x.xxxxx.x.x.x.x.x.xxxxx.x.x.xxx.xxxx.x.x.x.xxx.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 04 de Dezembro 

Ca,tório Ismar Silva 
do Único Ofício 

Transladado com seio do segurança 

N° .. ~[,)!f~t7h 
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Folha n° 289 

f~ ',' .)íj,' , 

. c'! 1ii:'.:·. 'lI; 

"~ ',~lr ,~' C" ,:~. G' i~ "'H~ua>Tiradentes') N'~,o 53TéCentro"',I"',' 
~~, 'i, ,i "Muniéípió' dé ~SénadW:José 'Po!1írio ~Es.tadô do_~ará'~ GEP" 68.360--000 

1 . '-,:"" . 1111 /:c.:"-,; " r':li!i_~._: ,,' l'!ll,!. ',: ~··~H~<.-,~·; ~\_'_-':':'...;",', . , 

:.; .. ;.n. " :.:.:. ~'~~ ~. 1~,,~~;~:'.' _~ 'C~itida~"dé:_; I~-~::f: iJ :, ' 

,'~~ , '" ,'\'<~' ':;" "üR'EGISliRO,DE IMÓVEIS.,o . 
~)MATRíCUlA: 482:.x.x~i<,x.x.x~x.x:.x<x!xxx.x~x. XcXi Dala:, 09 de"Õezembro. de~1.994 .xx~xx.xx.x.x 
'IDENTlEICAÇÃ0';N0MINAL: ,lImóvelcRural L denominadol "Seca,.JJI::arinha",com uma légua de 
:,frenle; por"uma légua,'edita ;defundos;~. situada nesleDIMunicípio}~x.J('.xx.x.x.x.x.x.x.x.x~x.x,.x.x,x.x. 
, N0MEi.DOMlcíl:.IOEI)IAGIONALlDADEDO PROPRIETÁRIO, fRANCISCO,MBIRACI FRANCO, 
, Número,do Registro Anterior ~~ NIHll r, x~x ~x ~x ,x,x~x.x x,x,x xx.iex .x ,x x~x.x .x ,x ,XX.l!c.x~x.x xx~xx.xx.X~ 

~. Matrícula;. de um 'titulo., de "posse "como se i segue: 'T,ítulo r 'de_ Posse~",José: Porfíriode Miranda 
" 'Junior,' ~ '"vogal servindomde)ll ntenden! e'i Municipal,) da Vila sde~, .souzel;' . faço~, ,saber,' ~~ que por 
, ,FRANCISCO;'UBIRACI.FRANCO,~ me foi ;requerido, ,o titulo. ;.de ~()sse.ldasAerras ,que ocupam e 
r,' 'pacificamente ,no~'lugar. denominado; fSeca. farinha":·:~deste'·-,Município de ·Souzel, ,para: que 
',apresentou.rol mesmo ,;requerente"a • seguinte ,'declaração: Nome",do_ P.osseiro~: "..... .,FRANCISCO 
<! uBtRAm ;~F.RANCO ~ ~."!0'!!c~ ;~ s~uação do ) terreno:) t posse ,deIlOmill1i~a:i "Seça F arin ha", sil,uada 

'" naquele Mui'licípio, :Area;bel;,Limiles: ,::medel,~uma légua" de frente;l)or uma .légua, .dita de 
;ftindos', :aproximadamente~i~ Limilando-.se ,pela ,:Jrente, :fundos,'l:lados' direitoe. ,esquerdo com 

.' terras; devolulasdo",Estado.'"Pcossuindo vários~ castanhais,:,!e)ingais,·e ,J~çapra o sustento 
~':próprio,'1E,:tendo já::~decorrido-,o (prazo. de ,que: trata','o .. ,.art, :-23 [da .,lei~' n~ L892 e sido 
::,preenchidas" todas'~, .as,Aormalidades·estabelecidas: pelo ,mesmo,': regulamento,~ e . não tendo 
"havtdod reclamação' dasi<,partes J.c~onfrontanles; ~,verifícadama .. ,~exatid,ão ~da,:declaração: relro, 

: :;mandei -'que nlhe ! fosse ; expedida ;;0; presente ·titulo, ,na]:forma da~leike" regulamento em vigor, 
. fícando,,::arquívadas .. na fsec,retária':: d~esla, ;Intendência,"ba Lpetiçãor. ,informações e mais 
',documentos <relativos r as mesmas terras",'e, ~assim: investido:' Otlp,osseiro -FRANCISCO UBIRACI 
,"fRANCO; dos"direilos 'conferidos' pelo- ,art,· 5°, ,da "sobre citada:; lei n'1,82 de 15, de setembro 

de 1892, e do regulamento de 28 de outubro de 1891, Dado na Secretária d'esta 
Intendência Municipal da Vila de Souzel aos 15 dias do mês de julho de 1.907. Eu José 
Basto da Silva, o subscrevi, 0 uF.'osseiw(a)" :FRANClSCO UBtRACI FRANCO, Intendente: 
José Porfírio de Mirand8:rJunior,., Registrado. àsc(olhas, r4'k.VO, do; ,IMo competente nO 11. EslÍl" 
impresso um carimbo do Cartório Samuel Almeida do 1° Ofício da Comarca de, Igarapé Miri
ParÍl. Proprietário: FRANCISCO UBIRACI FRANCO, braSileiro, solteiro, agricultor, residente e 

/'domiêiliâ'êló- em." são Felix do'Xingu - Pará,,, de; 'passagem:por- este Município de Senador 
,-' José Porfírio -"I?,ará, portador da, cédula·' de~ .. identidade RG n~ 768,234 - SSPIPA. 
"I ,,~~Numero .do Registro Anterior: NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio 

" j' - - ~ .• ':"""\ - • . 

, "'(Pa), 19 dé agosto\ de 1,994. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .xx.x. 
; 
I 
: , 

\,. fi,'~ "" 
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Porfírio 
R-1-M-482; Nos termos do Título de de 15 de julho de 1907,; registrados às·fls 
44-'1" do livro nO 11 da Secretaria da Municipal da Vila de SO\lZei,' -âtUalm,ent e 
cidade de Senador José Porfír!o - ":-~rà,,, ~. ,imóv~I"c~.'W~P1~, _.da p~eserite, ,mat,~pula foi 
adqumdo por FRANCISCO UBIRACI FRANCO,. aClma,ja' Identificado, junto ao "Governo do 
Estado do Parà, através do-'tihilo ai:ima' mencio'nâdo, já revalidado pela Secretaria de 

. . ..,. .', _', '" I '.-11/, . • .. ~ 

E!\tado, _de ~gncuHura em 26 d~feverelro de 1.993,"conforme Cerlldao an~l:I. as mesma, 
cuja' c~pia -fica arquiVada neste Cal1ório para fins de direito; sem vali,': declara'ciO,' 'Corid~oés: 
à do !1iIü10::10'referido é verdade e dou fé. Senador José Portirio ~;Pará'. 191J,'de agosto de 
1 :994,,'; O' Oficial' do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa 'J(-.iCX.)ÓCXJÜ(J(JCXJ(X,,Í(XJ(JCX. 

R-2-M-482; Nos termos da escritura pública de compra e venda datada de 16 de dezembro 
de 1.994, lavrada no Cartório do '1°. Ofício de Nolas Ida: Comarca de Allamira - Pará, às fls 
56 a 57-,!, ,do livrp 116 sob o nO 7:056/94.,.,0 ,im~vel consiantEl'da pres~f.lI!j: i~alricula foi 
adquirido por JOSE BASILIO DE SOUZA DIAS, brasileiro, soHeiro, agricuHor, residente e 
domiciliado na cidade de Altamira· Pa~, 'l~; ,_~~~~.sfa Comandante Castilho nO 460, portador 
da cédula de identidade RG nO 1.496,778 :'SSPIPA' e detentor do CPFIMF na 109.911.152-
87, por compra feita á FRANCISCO UBIRACf 'FRANC>O, brasileiro, solteiro, agricultor, 
residente· e domiciliado em' São Felix do';>Xingu - Pará,!. portador ,da 'cédula; ode idenlidadeHRG 
n° 768:234 -SSP/PA e detentor do CPFIME n~) 433'.21S!93&-91. _Pelo'~pre90' 'certo e"ajustado 
de R!Ii 4.000,00·(quatro mil 'reais). Condições: ,às,'da escritura., O ,referido. e verdade, e,dou fé. 
SenádorJosé Pórfírio(Pa),19 de agosto dê f.994-.' 'O Oficiãl,:,dó 'Registró (a)lIsmar, Jósé diiSilVá e 
Sousa" J(,XJ(J(.X J(J(J(.X J( J(J(J( .XJ(J(J( J(J( J( J( J(J(J(.XJ(J(J(.X J(J(J(:x:x'.kJ(.xJ(.xJ(~)(J(:X:X.x:X J(x.xJ(.x:X:)(. 

, . R~3CM-482; . Nos lermos -da escritura "públicade:; consliluição I.! de I' sociedade porccoh:isl\'de 
''-responsabilidades limr.ada, daladade 19 de' dezeinbro--de 1,994, !lavrada-'às fts 59--v'bla' 62. 

O imóvel dll constante da presenle matricula" : foi incorpôra'daLiaii;' 'p'ãtiimônio~::'dà-,}firma 
AGROPECUARIA PAULISTA LIDA; com sede e foro no. ,Município de.;lSenador:rJosé:Rorfírio 

'-'Pará/',eescrilório na cidade de Allamira -Pará;"à Travessa' Comandante' e:astilho':n0460, 
integralizado ao 'capital social da firma, pelo "sócio"colisla, ·JOSÉ 'BASILIO: DE',;SOUZA: 'DIAS, 

. brasileiro, .. solteiro, agricultor, residente e ,domiciliado ; na ',cidade,'Jde Allamirá I· Pará\fõ,na 
Travessa Comandante Castilho nO 460, portadofl;da cédula. de, idenlidadei:oRG\-:n!\lt1,496:H8 -
SSPIPA·' e detentor' do CPFII'v1F na 109.911.152187, ' ·):,0 referido'é'.verdade e,dou\féi Senador 

. "José Porfírio, Pará. 19 de novembro' de ':'1.994 .. O, Oficial.':do:' Registro (a);,lsmãr oJOsél,.da 
Silva' e Sousa J( J(J(.XJ( .XJ(.XJ( J( J(.X J(J( J(.XJ( .XJ( .XJ(;)( J(.xxx.i<,x~ii,xxJ(')(J(J( XXXJ( J( J(,Í(J(iJ(J(J(;)( J( 

AV-4-M-482; Certifico que cumprindo; determinação' da'ExcelentíssimaJ Srá~ .~Desembargadóra 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça)' das, Comarcas ;dó Interior;uatrávés, de 
Provimento. nO' 008/200G-CJCI . de 17·ide ;'maio' ,de 2006;' para ,conslar';;;'''averba,,, "se'" o 
bloqueio. da .. presenle matrícula: Oi·referido é. verdade, e: dou fé:, Senador .. iJosé':Porfírio(Ra), 
05 de Junho de 2006. O ,Oficial doRegistro:(a) Ismar·;Josér;da·<Silva. 'eSousai x:kJ<l5J.<~iiJ(. 

; -. 
\. 

; ... , . 
. 0 referido 'é verdade e,dou fé. . :':"', .0" 

Senador José Porfírio(Pa); 04 de'üezembro"de,12008- '.' 
.~- . , 

"ISMAR':! SE DA' SILVA E SOUSA· 
':-.' . '. 

, 
eial do'IRegistro' 

Cn:ório T~ S!'!va "Cmar ~ 

do Único Ofício 
Transladado Com 8elo de s.guraAça 
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Jooé Porllrio 
Pará 
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': f·::; "i f'r:' '~ .. " I •. I • - -. ~ 1 , '. t . r fi '". ] 
0'0"; 'J L{ .-. -:71:)" , ::~ . .':, ,.~;_.; ~~.~Il.:~~ ~~;: ~',',~:~ Certidi~ hd~~~~:::~';~;~'~'~~ ~~~; -~:, 'I>':! ~;':i,,~':' 
., '. _n :, . ",'" ,,- 3 "q'REGISTRO DE IMOV,EISn.,I:-! ",I) L:J:, " !" ' 

:IÍitATRíeuliA.:" 483"j(J<:!xj(x:X;x:x"x.irx·.x(j<oÍui5xx'~: Oata;;o1;09 de)jOezembro de 1,994 .xx,xxxxxx 
"IDENTIFICAÇÃ'O lIÍlOMINAI[~:1'I'lmóvellRural' , denorrlinado ~-"Secah·,F.ari~ha~i', com '-uma" I légua "de 
~énté,'por úm~:légua :ditas):de~fundos;', situadal,neste~<Município(~,x·x:x~;x~xx.x.cl(:lt:Xxxxxx 
~~OME~ 00MIClltI0:E' NACIONAtlOADE DO PROPRIETARIO,dERONIMO"AL:ENCAR, x:xxxxx 
"Númerodo RegistrofAnteriór, ,'NIHILs')xx:x:xxx:xx;xx,XXX!X,xx:x:x:xxx,x ',XJ<XoX,xxxx,xxxx,x, 
'-Matrícúla (je üm"Títúlo"f(je;IPosse fiM, teor seguinte" Título:':del R~sse;~j~'sê';p,õlfiri;';de': Miranda 
t'-jij'rjior;~~iioli~I;;!serviridól de? Intendente" Municipal '-,da cVila>] de:l) Souzel,daç~",saller " :qtÍ~, por 
~JERONIMO li 'AlENCAR, 'cme!·fói requerido f! o' 'liIulo ,de' possendas 'JJerr!!:n.5lue, !)Çup.aro,·e 
'iià'cifié'am'êríte''''no lugar" denó'itlinadO':"~ei:a farinha~., d'esteil!Município ;,de,t;S-oüzel,· 'para. ,q·úe 
.,~.Jr ........ ;.-•... , ;_~. z-.' t'~. '. -. -....... - - . . ... 
;apreflentou"-o~mesmobrequerente. a; seguinte declaraçao:'fNome:;;d01 Ros~eiro:· -o-.)IJERONIMO 
tOAl~f':'C~R, ~ Nom'e'\ e situaçàó;:do tterren 0:1 'posse denom inada: ~e!; ª ~F. ~rjnhaJ, ~ ;;i!l!a da, ,.n.!!quel e 
. MuniCípio', 'AreÍl';-le!) Limites:') ni'edeululnaléguar.de· frente';;, por:l::uma légua r: ditas' de:. fuQdos 
'''ilpr?xiina~àniêntê, "I!.iiilitancio"se:"'pelã frente; ·fundos",jados ~direito) e:) esquer.do come, terras 
ó devóllrta:i'Fdo-IEstado keossuirido'f.vários (castanhais~ •. seringais; ge ro.Ças ,para: ,ºc,susJ~I)!9"<pr~jl!io, 
:'E' tElndóC Já' 'dé'córiidó',o, prazo' de 'que '·trata: o "'art, 23 ,da.tei .. n~i\1,892.:e; sido;rl'reenchid,as 
·;tôda!PB'as'S~formalidades!.!'-estabelecidas 'õ pelo':':mesmo cregul.amento;n e-,)não, .. tendo: 'havic!o 
'j reélãmãção ":'ãlgUma') das'npartés "confrontantes; f, verifiçada') a: exatidão' da; declaração,~, retr,o, 
"i'i'fanoei 'quê' qh"e!' fosse 'lexpedida;lol~ pre'Sefile Ii titulo:, na',' forma "da' ,Lei .;e}Jregulamentgem '. vigor, 
'o ficanao (a"njúi-iiàdai> ')'n'8, 'sécretária é,I d:esta.' Intendência 5 a';;:petição, "informações"!l" mais 
'docúiri'entos c; relãtivõs'; "as c, m'esmasC1 terras; : e" : assim~I!,investido~i~ol posseiro': JERONIMO 
ALENCAR, dos direitos conferidos pelo art, 5° § da sobre citada Lei nO 82 de 15 de setembro 
de 1892, e do regulamento de 28 de outubro de 1891. Dado na Secretária d'esta 
Intendência Municipal da Vila de' Souzel '.aos;;15 dias·,do:'mês de julho de 1,907, Eu José 
Basto da Silva, o S'úllii'creVl,"0 [Posseiro '(a)'-'~JERONIMoaALENeAR:'dntendente: José Porfírio 
de Miranda Junior. Registrado às folhas 45-v" do livro competente n° lI. Está impresso um 
carimbo do Cartório SamuelAlmeida .do .1°, _Ofíçio da Çomarca de I garajlé < Miri- Pará, 
~.roprietário:~'"JERONIMO ALENCAR;' .cbrasileiro'!.:!,óHeiro,:"agricüHor, residente e domiciliado em 

,i'São Felix do Xirigl! - Pará, de passagem pOfJ;,.este, cidade de Senador José Porfírio - Pará, 
/ ,portador da cédula de identidade RG n° 768.234 - SSPIPA, Numero"do Registro 
, :.,jAnie~or:·;' NII'IIL O; referido é verdade e dou fé, Senador José Poifírio (Pa); 09 de 

dezembro de 1,994, O. Oficial do Registro (a) Ismar José da ,Silva e Sousa :xxx,x,xxxxxJ<, 
-R-1-M-483: Nos termos' do Título de Posse datada' de 15 de julho de 1907, registrados ás fls 
45-v" do livro n° 11 da' Secretaria da Intendência Municipal da, Vila de Souzel, atualmente 

--
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cidade de Senador José Pomrio - Pará, constanle da presente matricula. foi 
adquirido por JERONIMO ALENCAR, junto ao Governo 'dp Estado': do 
Pará, através do titulo, acima mencion~do" "revalid!ldo pela, Secretaria de Estado de 
Agricultura em 26 de fevereiro de ',1:993; . conf~rin~- G~rtidão que entrega o referido t~ulo, 
cuja copia fica arquivada neste Càrtório,"pára"fins de' direito, sem valor declarado. Condições: 
á do titulo. O referido é verdade ·'e doufé:'Sênador José' Pórnrio - Pará. 09 de dezembro de 
".' •• ")" ",' ' ,', , : •. 'I . '.._' .!. + 

1.994: O Oficial do Registro (a) Ismar Jose da Silva e Sousa J<.xX.X,X.lU(XXXX.l(;)(xxXX'X,' 
R-2-M-483;' ,Nos termos da escritura pública de compra e venda datada;"de, 16.12.1.994, 
lavradà no" Cartório do 1° Ofício de Notas da Comarca de Altamira .. Rará,:-às, ~,s 56,aj57.-VO 
do livro 116 sob o nO 1.056/94. O imóvel constante da presente matricula foi adquirido por 
JOSÉ BASILIO DE SOUZA DIAS,:brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado na 
cidade de! AH!lmira - Pará, na Travessà .çomandãnt~ . Castilho. n0469, port!iqor. ,d,a, cédula de 
identidade RG n° 1.496.118 - SSPiPA e detentor do CPFIMF nO 109.911,152c87;"por compra 
feita á JERONIMO AlENCAR, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado em São 
Felix do Xingu - Pará, de passagem·por' este "oi:idade de Senador José portirio - Pará, 
portador da cédula de identidade'·~.RG :;rí°'7,68:234;,-·SSPiPA e detentor do CPF/MF no 
163.391.004-00. Pelo preço certo eajustãeio'jde'R$4:ÓÕO,00 (quatro .mil reais). Condiç~es> .. às 
daesclitura, O referido é verdade' e ,dou fé .. ' 'Senador ','José,Porfírio(Pa)" )09 ,de. dezeml1ro;de 
1.994. O Oficial do Registro (a) Ismar Jose:.da,Silva,e Sousa,' .x:J(x.x.xxj('.x.xxx.x.x.J(,x.x~x:J(x..J(.,xx 
R-3-M-483; '. Nos termos. da e'scritura :.pública· ·de. constituição ·de ,sociedadti por ,cot.as:,de 
responsabilidades limitada, datada de 19 de dezembro -.de 1.994, lavrada"àsJls: 59-V;'·, a,~62 

. do livro na 116, do Cartório doI" Ofício de .. Notas da Comarca de Altamira-F!JI,. ,O ill1óvE!1 da 
"constanle da presente matricula foi, incorporada os patrimônios da firma., ;.AGROPECUARIA 
PAULISTA' 'L IDA, com sede e foro no' Município ,de· Senador :JoseCeorfírio '-' ~arfç '. e 
es'critório na' cidade de AHamira - Pará, à: ,Travessa. Comandante' (·Castilho·.: i1~ 460, 
integrÍlliziido ao capital social da firma, pelo sócio ,cotista, JOSÉ·. BASllIO .. DE souzA :6IÁs, 
brasileiro," soHeiro, agricultor, residente e domiciliado' , na '·cidade. ide c. Altamira ;:;.p,ará;' ,na 
Travessa Comandante Castilho n" 460, portador da cédula "de identidade,RG; r.~ T1~gJ?,8.
SSPiPA e detentor do CPFIMF n° 109.911.152-81, " O referido é verdade ~,dº4f~',.?,~f!8~or 
José'·POifírio- Pará, 19 de dezembro de 1.994 .. O Oficial do . Registro, (a) .Jlsmar:fJº~é~da 

'Silva e ,Sousa, x x .J(.x.J(:X.x.x x X.J(. X X.J(.J(.X.J(.J(.J(.X xx.J(.x ex.J(.J(.X.X.J(;)I.J( xx x .J(.J(:J(,x :J(.J( X X.J(;)I.J( X.J( 

-AV-4CMc483; Certifico que cumprindo determinação da é .• Excelentíssima "Sra~ ~ii!!.sem.~arg~~qra 
0smarina, Onadir Sampaio Nerv. Corregedora de Justiça; .. das ''comarcas, do.lntElrior;,at!'l)f~~ <de 

'Provimento na 008/2006-CJCI de H'de 'maio:tde, '2006,' para ';constar ~,averbacsElIt.o ~Io.qu.eio 
da presente'matrícula. O referido é. verdade' 'e • dou·, f L Senador José ,P.omrio(Pa), .!l~'oAe 
Junho de 2006, O ,Oficial' do Registro (a) Ismar José da· Silva e Sousa, Xj(;)I.XX,l(.J(X.J(,X.X,x 

,,' ", I 

O referido é verdade e dou fé. '" ., .. ' •. ".., 
Senador JoséPomrio(Pa), ,04 de. D,ezembro ide 

; I. 1" - '. "/' 

S 
Oficiai do Regist ro ,,;-~, ~ ,. 

Ca:tério 15 mar' Si'! va 
do Único Ofício ,. 

Transladado com leio d ••• guraAça 

N9 _O,ctJ, -5JJ. 
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IYIM!"'M"I,UZIA.,SOUZA DA .SILVA 
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,'.~ [lIJj;3~Esc(ev.ente.:S.ul:>stituta .,; .. 
-:.. .,,~ep.F/MF:·,n:}~J463.063..152-68 . 

V'l \;biIU!]i:r~ b"l r:-:It~"h:.(.! !:')in5'.2~q :-f~ ,;,.,:_"; ':'.'Cl-·" '.-~ ~e'2'':~'~ 

• Ci (, ;i,·I'},r;iC"; " , . ,,'I, "c), Rua~Tiradentes .. N,o 537" Gentró~I::,{,.: ~ .. ,. -,', 1 :c l,J' ' 

4n~,1iJl:'""MllÍ1iéÍPIi:i' de:Sella'aôr)(Jose':Por'fírio'~'Estãd<tdo Parã ::f'CEP>'-i68:36~OOO'" 
, 3~~:J1 !'~~'::; ,'~r; I ;c-,c.; .'.,.·\-~,,::~.,..:.::;~.~;~'f ':-1 '-1~ - ,,' .:Oi.; ~otr·q!::f;l ':: ''.11 ,.!:.,-. - _; :'<i ,." 

, •. ·,.jf.,,··I·,.,1;;"'~,'.'~J '.',' ".,'tI,.',· .. ',,:,'.·. ""''''1'''' ". , -, 1'-' ,J - • .:.J I, "'1' . " " .,-',' .... ,:JJ ,,'., "" ,_';...'., " _.', '-.~!.+J... ~~. J j '-, " :r' 

\~:i 0,/, ,:', ',"C~";;" ,ri ~.,".; . .. Cerhdao .. de";·,n·"r, ~-I .. ',:i'" :;:' ...... . 
-J ... }J r, ":. ." ' ',. 

, .'>:,' .. f·,.~l!,i:: ,- .,j . .,. ('J""': REGIST:ROéDE·IMOV;EIS".1Y;) "I) : ''''''0 .:) 
MA'TRíCUbA:'484 X~:Xx:x.x;x.x·x:X~XX·:XX;X: xX;2Data: ,i09;de :Oezembrof'de 11 ,994 :xX.xx.x.xxx 
IDENTIFI GAÇÃ O'NOMINAb~: I móvel: ~ural'denom inado'.'IM/E 'doJ RiosBacajá~ ;c,om "UtlHI ; légua 2d,e 
ffenle;"pon uma31égua lldita "de (fUndos;'1 ,siluada neste IC,Município).x:x:xxxx:xx.x xxx.xxxx.x x 
NOME;'DOMleíl.:IO EiNAGIONAl2lDADE DO PROPRIETÁRIO., MARIA LOPESiíGONQALVES;(~.Í< 
Número do:RegistrorAnterior·. '.' NIHIL<l: :oX:X X xxx ,x.xx.x.X:X:X'X'.x:x.x·.x.x:xXX,X:XX:X .X'.x.x.x·.x .x.xJÍ .x. 
,Mãlríci.ila1'âeEtiin\ Título .. de<>Possél1dol,teorseguinle:rjfíiuló "de . p.ó;sé; I;Jósé;~éorfiri(úde,iMir~n'i1â 
Junior;"lvogalh servindo, deb Intendente Municipal da Vilal de éSouzel;\C{aç~~tSa!?erA ,qU!!! : por 
MARIA tOPES) GONÇAI!VES, me;foi ,requerido ,~o 'titulo. "!;!.l!ii:pos!le d13s l;terr~~;"q\!~,}?,ç!Jpjl 
mâ"isàTN .. fipâcifii:'ãmént~b;iiºlfll!gar,j;denominado,j!'fv1lE, rdo Rio HBacajá~ Ii,~'~st.e, lII1~nif.ípio,!1.e 
;Souieli;:-para;.que~apresentou:;o fmesmolcrequerenteiJaSseguinte\declara!<ã!l; ~()f!1,ei"do .F?!.l,sse!rQ,: 
'MARIA"{i[OPES! 'GONÇAl:VEShfNome" e.,.sítuação d.o )!1.V'~I}9.; ~o_s§.e '~el)~lI]ina~a,;,."..~arge.~ 
:esquerda" doa Riol,Bacajá",p'siluada bnaquele",Município,; 'Area ,e:íLírnites" mlilde'·.umlll léguaJ ·.de 
frente;i~por uma~llé'guaJ dítalede fundos !faproximadamenh~!fl'l!.imitandocse" pela c frlill1te, fundo.:; , 
lados. ,direito> .. e,'. esquerdo,l,com!,- lerras. :,.devolutas .. do. ,:Es.tlldo .. ~F.lº~s.uin.doJ' ,vári!?§ ,!;~.~Ja!!h!l~, 
:seringais,lrrei,roças 'para!"'o.lsustento ... próprio.',Edendo:'já decorri do;: o -prazoJ;de:,,que. )trata.' O.·lirt. 
'23 "~da"·!"ei. "n'1382 vde :;~5'flde-=setembro.1,892, e, sido" preen.chidasi~toda~ ,as"i,,{ormali!fa.!;!e.s 
(eslabelecidas~pelo";mesmo ;,regulamento, '.Ie não-tendo;, havido: reclamação:a!guma \~a~i,pa~.es 
'confr<ihtarites ,,,,,verificada L a ,exatid ão : da. ,d eclaração' i retro ,'; mand ei'1 q ue .Ih e : fosse " exP!l.di~a " ,9 
presente"-título,K.na' formaiéda Lei.:~ef:,re·gulamento: em .vigO!',5 ficando}i.arquiyadas;(na ,secretári.a 
d'esta Intendência a petição, informações e mais documentos relalivos as mesmas terras, e 
assim investido o posseiro (a) MARIA LOPES GONÇAlVES, dos direitos conferidos pelo art. 
50 § da sobre citada Lei na 82 dê ;.15 rdet'setembro" .de",1892, e do regulamento de 28 de 
outubro de 1 891. Da(fõl~na,i'Secrelária, d'estal.lntendênciar;Municipal"da .. Vila de Souzel aos 12 
dias do mês de julho de 1.907. Eu José Basto da Silva, o subscrevi, O Posseiro (a) 
MARIA LOPES GONÇAlVES. Intendente: José Porfírio de Miranda Junior. R.egistrado às 
folhas 48-v" do livro compete~te' inoiL, 'Proprietáfío;.~MARIA.1UjpES GONÇAlVE'S, 'bràsileira, 

... soHeira:"iigncultor,a, residente e domiciliadaem,i,Sãod=elix do Xingu - Pará, de passagem:. por 
.. este cidade de Senador José Porfirio - Pará, portadora da cédula de identid!l.de RG na 
.' 666.757 ... SSPIPA. '·Numero do Registro Anterior: NIHIl. O referido é verdade.'e dou fé . 
. ,'.; : ... ',' • .:. 'I 'ç ,- I - • • I 

SenadorJose POrflriO (Pa), 09 de dezembro de 1.994. O Oficial do Registro (a) IsmarJose 
da Silva e Sousa x.x.x.xx.x.xx.x.xxxx.xx.x.x .xxxx .X.x.x.X xxx.x .xXXXx.x.x.x.x.xx.XXXX.XX 

~ . R~ 1~M-484; Nos termo~ do Título de Posse datada de 12 de julho de 1907, registrados às fls 
\.. 48-V'" do livro na 11 da Secretaria da Intendê!,!cia Municipal da Vila de Souzel, atualmente 

. '- ~ .... ~,. 



CARTÓRIO jUNICO OfíCIO 

Senador José Porfírio - Pará. O imóvel da presente matricula foi, ·adquirido· por 
MARIA LOPES GONÇAlVES, acima já '..., por aquisição feita junto ao,. Góverrlo d,Q 
Estado do Pará, através, do titulo acima. ,mencionado, já ,,~e ... alidado pela Secretaria, de 

, ~ .' - .' •• ,-' j" •• - "\ ' ! < ' ....... , -~~'.. ' :,'. • 

Estado de Agricultura em 26 de fevet'eiro' de ... 1.993, conforme Certidao que entrega o 
referido título, cuja copia fica àrquiVadà' 'neste', Cartó~o' para fins de direito, sem valor 
declarado. Condições: às do titulo. O referido é verdade' e' dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 
09; Jcié ;:'di:z~hnb'rode 1.994. O Óficial do Registro (a) Ismar José d!I_Sllva\rê S'liusa )(,:X'j(0<r 
R-2-M-4il4'>Nos'~ termos da escritura pÚblica de compra e venda datada'dé 16:~2~94, lavrada 
no 'Cài1ó'rio'do.'l° Ofício de Notas da Comarca de Allamira'" Pará,à!l}fls:',-l3-~, a=j1.5'cVO·:do 
livro 117 sob o nO 7.055/94. O imóvel constante da presente matricula foi adquirido por 
ERNANDES BATISTA TEIXEIRA, brasileiro, 'solteiro, agrop,ec.uarista, residente e domiciliado na 
cidade de;\Altamira-~Pará, na Rua João pess0l:!},~~, 2030, portado,rcda,.cés1\1,I~iI~~""ident~dadt; 
RG nO 182.914 - S~P/PA e detentor do CIC/MF n° 083.785.762-72, por' compra feIta a 
senhora MARIA LOPES GONÇALVES, ,brasileira, soneira, agricullora, residente e domiciliada 
em São Felix do Xingu - Pará, portadora ':;.da':-cedula de identidade RG n° 666.757-
SSP,PA e detentora do CPFiMF 'no356.00.9~.!l6a=9L ;,P.e!o, preço certo e ajustado de R$ 
4.000;00 (quatro 'mil reais). Condições: 'às da :éscritura: O.referido é verdade, e,dou,fé: .. Senador 
José POrfírio(Pa) " 09 de dezembro de 1.994'.' O Oficial'do Registro (a) Ismar ,José,da Silva e'Sousa. 
R-3-~84; Nos termos da escritura' púlilica de, 'constituição' de'·socie~ade ,por ,.C9tas"de 
responsàbillda'des ',limitada; .datada de 19 de' dêtembró .de' 1:994,'lavrada, ·às;'fls"i59:V03a:C62 
do IMO 'nO 116; do Cartório do 1° Oficio de Notas da Comarca . de (Anamira-P-A.' Q,imóvel,'da 
'Constarite' I da pre sente ' matricula foi incorp orada', aos· pat rimônio da' firm a ;'i AG ROPEC UÁRIA 
PAULISTA .. LIDA,' com sede e foro nó Município de'Senador' José'I,F?orfíri()(~ Pafá~ e 
'escritó~o: na' " cidade de" Allamirá -' 'Pará, .• à'" 'Travessa' Comandaiíte'.LCàiililh-º~ ri'!r.1.6.Q, 
integràlizãilo ao éapitalsocial da firma,pelo sócio cotista, ,ERNANDES"BATISTA TEIXEIRA, 
brasileiro, solteiro,' agropeciJarista;' residente; e' 'domiciliado. na cidade' de:tAlta(llira;o .Pará;Jma 
Rua"JóãoPessoa-no 2030, portador da cédula: de identidade. RGAn'!,.'.la2.91!r:.':~S5PJ!i'.~,\·.e 
detentor do :lCPFIMF nO 083.785.762-72. Condicões: às da escritura:" Ofeferido,é, verdade :'.e 
dóü·fé. Senador José Porfírio - Pará. 19' 'de d'ezembro de 1,994:,. O Oficial" do Registro.(a) 
Ismar\losé da Silva e Sousa J<'X ,xx.x.X .x.x.x.xJcx.x ,XX.x.x.XJLX .X.x.xx .J(;Xj( j(j(.Xj(.lCX !x!XJo<,x! 
AV -4!-M.1I84;< Certifico . que cum prindo det erm ina ção da,' 'Exc elentíssimaf. 'Sra ,? ·De sembargadora 
,Osmarinlj"'Ónadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas . do Interior,,~através ,de 
;ProVimerito n° 008/2006-CJCI de 17 de' maio de 2006; para ',com:tar;·averba-se' '.0, bloqueio 
'âa"preserite matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador. José :l?orfírio(P-a),",i,05'r"de 
Junhóde '2006.0 Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e: ,Sousa' X.J(j(j(:l(j(j(j(:l(X.J(j( 

O referido' é verdade' e dou fé. 
Senador José Porfírio(Pa),', 04' de 'Dezembro de 200a, ; " :. . 1 ~. l 

~"',"" , 

,~. ISMAFDfut15f~n:VA E SOUS;" ,:~., 
.j':'. :, : " ',._' 

Oficiafdo: Registro' '" 

" 
, , 

Ca:tório Ismar Silva 
Co Único Ofício 

Tran:!::iC":.}3 com ~~,:a de segurança 

:" (/JoY,ÇI{:cL.·' "'"+-f-~ 

.. , -, -

, ". REGiStRO D(':;1i40nIS 
tl!4-1 J) , .. ,,' ,t2!;!i5? 
Comarca ,de. Senador 

José, Portlrio 
Par" 
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,;,;, "".'-" ~, (. .lI, ;,;ILI31* REGISTR0 DE:IM0MEIS,ls ,:;el- ',. ~: .. -C, 

é.MATRíCULA: '.4851 x,x·:X xx xúmhxo><.x X.lucx .• xx Data;; 1t:09;de D.ezembro. ,.de) 1-.994 . ,xx.x ,xxxxx 
IDENTIfICAÇAO.NOMINAl :·dmóvel)Rurali :denom inado' "M1E2do Rio)'Bacajá~; i:om2~ullla :Iégua de 

~,frenle;t'porGumal 'Iéguao ditallde" fundos;,,, situada ;neslelj Município .xo>< x,x:xxxx:x.x:xx.xxxx:xx. 
'NOME\' DOMlcíI:.lOE'NACIONALlDADE.DO PROPRIETÁRIO: ARMANDO; IDE AlCANTARA"x.x. 
I Núr.nerõ' do'Registro Anterior; lNIHIL J :'XX.X x,x X.X xx :lCX.lCxx.XX-!<:;X')( :>.<:>.<0(;1' X;.l(x:1<'xx,,x.xx x.X.X. 
Malríi:ulà~dê;~um Títulá dó leoToiseguinle: ifílUloq de ·,Posse:'lJilosén Pomrio",de .Miranda·:;Junior, 

"vogal' -servindo/de ,;lnlendeille!!Municipak da .:Vilal de', Souzel,;lfaço "saber):, que .:por IARMANDO 
DE ''AlGANTARA; 'me ;foif1(requerido~'o,,'litulo de "posse'·jj.d.ªS,M ler!'l!s cq~~-,-oi:til!~ m~n~á .. e 

.. j)ãcifiéam(mle;;;nõ;lúgâr/~tlºmifiado'.;"M!E '-do" Rio."Bacajár Id:estej(Município de ,Souzel, para 
"quàsfiresentou:' o meSmOi'.requerente· ia;'seguinte :declaração: ';Nom.ej(,do~ Posseiro: ARMANDO 
• DE,'AUCANT ARA:: ;Nóme~el situação'ld? ·terreno::;posse deno!llina,l!.a~ tnJlargelJl.e~querdll·~ do Rio 

,. Bai:ajá~;" siluàda~'naqlleleL' Município. ?Area<;.e;iil:imiles:-. 'mede\': uma) légua: ... de· ,frente. por· uma 
"Iégus'u;dita ';de I'furido~;:' aproximadamente:. limilando,se,pela _ frente,', fundosóvlado.s direit,o. e 

esquerdo ~ com; terras . devolutas, :do -.Estado .. d?ossuindoKV'M!ts rçª~hmh_aisó 'Lseringais,-" e ,r.oças 
· para" o;(susterítopróprio.'dE;ltendo .,já decorridoli.o "prazo ~de,"lcque Jtratac o ,:artJ. 23 da ~Lei .n? 82 

·''de: -15 "'de I ,'setem bro '1.892f'(e' sido 'preenchidas', todasi'1.as fonnalidadesc:oestab.elecidas" pelo 
·'mesmo cregulamento.e ,·;não tendo .. ,' háVido.' reclamação: alguma.:)das,J\p'artes. confrjlntantes, 
,verifiêadsL a ·exàtidãoi<dá de'claraçãooretro',' mandeh:que Ihe"fossel e)(pe~id~. LO "presElnte. titulo, 
na:<.forma 'da! lei'e regulamentó,'em'wigor', ficando"arquival1as ,na secr.etária diesta Intendência 
a petição, informações e mais documentos relativos as mesmas terras, e assim investido o 
posseiro (a) ARMANDO DE AlCANTARA, dos direitos conferidos pelo art. 50 § da 
sobre citada lei na 82 de 15 de3setembro"de".1892;,: ekdoJregulamento de 28 de outubro de 
1891. Dado na Seérêlária"d;esta!"lntendência Municipal,cda"Vila,~de"Souzel aos 14 dias do 
mês de julho de 1.907. Eu José Basto da Silva, o subscrevi. O Posseiro (a) ARMANDO 
DE AlCANTARA. Intendente: José Pomrio de Miranda Junior. RegistradO ás folhas'4;6-v" do 
livro com petente na li. Proprietâriii'~\C'ARMANDõT[fE~.AicANTA'RA, brasileiro, solteiro, ag'ricullor, 
residente',·e, .. domiciliado em São Felix.!do,.Xingu •. ;- Pará, de passagem por este cidade de 

,/Senador José "'PCJmrio ,Pará, portador da cédula de identidade RG na 777:·3'45 -SSP/PA. 
Numero do Regisiro Anterior: NIHIL. O referido é verdade e dOll fé. Senador José Pomrio 

"(Pa); 09 de dezem'bro de 1.994. O Oficial do Registro (a) IsmarJosé daSil)la e .. Sousa. 
R-1-M-485; Nos termos do Título de Posse datada de 14 de julho de 1907, registradós às tis 

46-v" do I.ívro na 11, da Secretaria da Intendência, Municipal da' Vila de Souzel, atualmente 



. '. '" ... ".. ."""CO oficIO 

Cidade e ,Comarca O imóvel constante da p'reséntê.~,"atricula 
foi adquirido por já identificada, por""aquisição feita 

\, i- j' • 

. j!l~to ~o':Govemo do Estado,:go ide,p,osse, já,re,valid.ado:·pela 
Secrétaria de Estado de' A'gricuHura. . .993,' conforme Certidão que 
entrega o referido título, cuja copia: 'Cartório para fins de direito, sem 
valo!, d~,clarac!o".~?n~ições: às dO'tilulo:' O . . .' . ~;Jo~ ,fé: S~~~t!or _~C?~é ~o,!í~r~,' 
Para~J09L, de' dezembro 'de 1.994. O Oficiai do Registro (a) 'Ismar 'Jose cda SlIva'le·Sousa. 
R,2.M..485~.' Nos termos 'da escritura pública de compra e venda daladaTde\16"12.94, lavrada 
no CáI1ó'rió,'do' ,1°, Ofício de Notas da Comarca de AHamira'"' pará,l,às flsC13!~ a '·1~~'" do 
livro 117 sob o nO 7 .055/94. O imóvel constante da presente matricula foi adquirido por 
ERNANDES BATISTA TEIXEIRA, Ilrasileiro, soll~iro;"'lIg~opecuarista, residente e domiciliado na 
cidade de., AHamira7 Pará, na Rua ,JoãoJ;lesso.a.:;n?,?O:,\.Q, , PC?rtat!~r~ da 1 •• c.é~!lI31"i dt;: identidad~ 
RG ri" 182.914· SSP/PA e detentor do CIC/MF n° 083.785.762·72, por compra feita a 
ARMANDO DE AlCANTARA, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado em São 
Felix do Xingu, Pará, portadora da ~ êédulá'2l de,- .identidade RG n° 777 .345 ,SSPIPA e 
detentor do CPF/MF nO 498.268')~MQ2'lF'~I.õ' prêçõZ~'éncrê; ajustadO de R$ 4.000,00 (quatro 

'mil·reais). Condições:' Ih ,da! escritura.":O referido, é, verdade . e. dou: fé~" Senador",,,-José 
Pornrio(Pa),'09 de dezembro de 1',994. O' Oficiall\do'Registro~(a) Ismar José' dai Silva e .. Sousa :.x.x. 
R·3-M:.t85; 'Nos tennos da escritura pública "de constituiçãol:det,sociedade, ilOrJçotas.;,de 
respôlÍsàbilidades limitádã,::.dalada de:19 de' dezembro ,de .1.994,'lavrada')is fls.',5~~:a,'62 
do liVro 0°'116, do Cartório do 1° -OfíCio 'de Notas' da Comarca de Altainira·:F:!arM,O',imóvel 

, da 'êonstanteila presente malricula,foi' incorporada as ,patrimônio da firma [AGROPECUÁRIA 
. PAUtlSTA lTDA," com sede' 'e 'foro no Município '.de Senadof';,José -j,Pornrio'·Pará; e 
escritóriô: na' cidade de Altamira·' Pará, à 'i. Travessa:Comandanle'.'Casli/ho:.' nO 460, 
inlegralizado ao capital social da firma, pelo" sócio 'colista,:ERNANDES1IBATISTÃ ~IXEIRA, 
l:irasileiro: solteiro,. agropecuarista,' residente·e:' domiciliado na ·,cidade:.de Allamira""P,ará,,".na 
Rua Joãó.' Pessoa n° 2030, portador 'da cédula "de :identidade RG 'no 18.~.91~ '.?.?PJRA. j e 
delentor do CPFIMF 'n° 083.785'762·72 .Condiçôes:~ às da escritura: O . referido é, verdade'·: e 
dou'·fé: Senador José Pomrio· Pará. 19 de ,: , deZembro de, 1.994., O' Oficia/do Regislro,(a) 
Isinar"Josll 'da Silva e Sousa '.x.x.x.x.x.x.x.x.x:x.x.x.x.x·.x'0<.x:x.x.x.x.x.x.x.x.x:x.x.x.x.x.xxx.x.xcX.x. 
:AV-4-~485; Certifico que cumprindo delenninação:da Excelentíssima . Sra. r;Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Oorregedora-de.Justicadas Comarcas dOlnterior,-'através de 
Provimento n° 00S/2006--CJC/. de 17 de maio de. 2Ó06, . para constar averb8"se; o bloqueio 

'da presente malrícula. O referido· é verdade!.e, dou fé., Senador José 'Pornrío(Pa},' 05, ,de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) 'Ismar José da Silva' e Sousax.xJ<.x.x.X.x.x.x.x.J!.x 

. o.!. 

O referido é verdade e dou fé. " 
Senador José'Pornrio(Pa), 04 de, ,Dezembro' de 2008· 

- . ". '.".'",,' "'~~'~..I~"~--
'-- '. ISMAR If,' EDÀ"st~Ac.ESO~~-

, fieia/.do Registro" 
,", !'l .. ; .• 

: "'-' 

Cmório Ismar Silv<l 
do Único Ofício 

Tr:His!:id:::J:j com sela de segurança 
rjO, aJ{)lj,ill?r!fD 

.. - ~'" .' .. 

REGISTRO Dl J iM6ulS 
':&i-/~ 
Comarca de Senador 

José Porlírio 
Pará 
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'l'" ':', ,.', __ ' ," ,,:'HuaTiradentes ,N,O 537-,Celllro'\: ,~ , " 
" ,,:,.)1, IH Município de' Senâà'ó( Jose'Pomlio',,: Estado do Pará',"',.:tCEP"68!360-00a,, ", 
· ... L.:! ... dfL.: ~t! .,:r'·/ ;,.:. ;:...' .... ~.I:C·! ',' '; ,"~ .r,.:~ i';:J'..:-l .:;'; ;:,.;C' f. i'! ,'J. , 

'T r:~\J' .;:r:(.!,\ "'0' .~·~1' -.::~; ) ,~Cei1.ÚJão.: de'~~~: :;~'~AÇ~3 ;:~.!:;- - !':. 

~ "1· ,,,,. ,,' "'" "'wiREGISJROJDE IMOVEIS;;:;~.~ r:;;;:: ,,;.: , , 
V MATRíCULA: :4S6·.x.x~x.x'.>cx~x:x.>(cx.x.x1(.x.X:.x.x 'Dala: ~09,de iDezembr,o de:l:9~ .x.x.x.x:x.x.x.x 
, IDENTlI'18Aç:ÃONOMINAL.'lmõvel RiJral':denominado, "M/E 3 do ,Rio 'Bacajá"; com uma ,Iégua:'de 
frenle,~!por uma:llégua~.dita::de~fundos;. Isiluada !nesle ·.Município:'.x:x.x.x:x.x:x.x:x.x.x.x.x.x.x.x:x:x . 

... NOME-;.D0Mlcíl::IOE.NACIONALl8ADE,DO PROPRIETÁRIO"PEDRO ANTONIO~ tEMO. BRAGA 
Núm erO do: Regi stm 'Anterior:1r NI HI L) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x :x'.x.x.x.x.x:x:x ,x.x.x.x.x.x.x.x eX.x.x.x.X.x.x.x.X. 

, ,Matrícula, ,deí um~Título (de Posse";do, teor, seguinte:·:fítuló:.de~ Posse ,'::'Josê "~OriíriOI de "Mi':a~da 
,'rJunior, ívogab I:sér:vindo de', ;Intendente, Municipal da, -Vila" defolS,ouzel, faço saber, ,,-quepor 
.P.EDRO.,ANTONIOLEMO"BRAGA" me ,foi requerido o ,titu,lQ. ~~e JPll,ssJt' ,da;> .t.\':rr,ils<ql!e. 9~upam 
,'mansa ~l e'!;pacificamente·,rno lugar·;:; denominado , "M/E",ldõ'fRio,11Bacaja7: 'd"este Município de 
§ouzel,!..~ara'<Cll!~!(a~r~~ent()I'!A!>~ mesmo. requerente" a ,seguinte declaração:",Nome "do .posseiro: 
~PEDRO . ANTONIO;: LEMO ,BRAGA.: NOll1e e ,situaçã,o, do,t~L~e,f!!>.:' pos~l!,;.denominada a 

"Margemo esquerda do Rio Bacajá~""situada .naquele Município.,':Area e Limites: ,mede, uma 
.' légua r de ~frente;ê,por uma,:légua;l:dita de fundos:, aproximadamente. ·Umitando.-se;'pela frente, 
,.fundos, ,.:Iados I"direito, e ":esquerdo, ",com, terr.as devolutas, .,do:,·Est;;ldo. Possuindo, vários 
,castanhais;','.seringais,':e:roças, para o' sustento próprio.~E ltendo",já::decorrido o"prazo de que 

',trata::ojoarl-."'·23 ·da Lei.~nof82· ,de 15 ·de ,.setembro 1'.892'f-.e; sido, preenchidas todas "as 
'formãlidades:reslabelecidas pelo mesmo' regulamento, :,e.,não ',tendo (hayido Jeclamação, alguma 
J 'das.) partes,confrontantes;, ' ,verificada ~'a" exatidão da, ,declaração:. retro~i'm arldeique, ,·Ihe fosse 
.'expe~dida 'o),presente3,liIulo,' na', forma' da Lei e "regulamentobem~,}ligor,rficando, arquivadas na 
secretária, d'esta,Jntendência ,a;petição',:. informações e .• maisfdocumentos relativos as mesmas 
terras, e assim investido o posseiro (a) PEDRO ANTONIO LEMO BRAGA, dos direitos 
conferidos pelO art. 50 § da sobrecitada Lei nO 82 de 15 de setembro de 1892, e do 
regulamento de 28 de outubro delJ(189;1 ""Dado,' na I'Secretária d'esta Intendência Municipal da 
Vila de Souzel aos"I,13 ·diasl'do c mês,,', de' julho,. deo'1.907,. I EU;1José Basto da Silva, o 
subscrevi. O Posseiro (a) PEDRO ANTONIO LEMO BRAGA. Intendente: José Porfírio de 
Miranda Junior. Registrado às folhas 47-VO do livro competente nO 11. Proprietário: PEDRO 
ANTONIO LEMO BRAGA, brasiieiro,~ soHiiió,residente-'-e,:domiéiliado em São Felix do Xingu 
. ~ará,""de'''pas~agem por este cidade· ,e ,Município de Senador José, Porfírio - Pará, 
pot1ador da cédula" de identidade RG n° 556.687 . SSPiPA. Numero do ~egislro Anterior: 
NIHIL. ,O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 09 de dezembro de 
1.994'." O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa ,x.x,x.x.x.x.x.x.x.x:x.x.x.X'.x.x.x 
R-1·M-486; Nos termos do Título de Posse datada de 13 de julho de 1907, registrados às fls 

~'.' 
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47-v" do livro n° 11, da Secretaria Municip~Cda Vila de Souzel, alualmentl! Cidade de 
Senad~r José Portírio - Pará. O imóvel cOI)~tante da presente matricula foi a~quirido p,or 
PEDRO ANTONIO LEMO BRAGA"a~i,m,!I:já identificada" por aquisição feita"junto ao 
Governo do Estado do Pará, através do _titulo de posse acima mencionado, já revalidado 
pela Secretaria de Estado de Agricultura' em 26 ·.de fevereiro de 1.993, conforme Certidão 
que .entrega o referido título, cuja 'copia fica' arquivada Título. O referido é verdade e dou fé. 
SeHâdor··~osé Portírio - Pará. 09" de dezembro de 1.994. O Oficial do Registro' (ã)', 'Ismar 
José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x .X.x.x.x .x.x.x.x .x.x.x.x .x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x'.x.x.x:J(.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
R-2-M-486; Nos termos da escritura pública de compra e venda' datada .cde 16:12.94,davrada 
no Cartório do 1° Ofício de Notas da Comarca de Altamira - Pará, ás fls 13-v" a 15-v" do 
livro 117 sob o nO 7.055/94. O imóvel constante da presente matricula foi adquirido por 
ERNANDES BATISTA TEtXEIRA, brasileiro, 'solteiro, agropecuarista, resid.ent~ e· domiciliado na 
cidade de Altamira - Pará, na Rua João Pessoa n° 2030, portador da cédi.da' dé identidade 
RG n° 182.914 - SSP/PA e detentor. do CICIMF n° 083.785.762-72, por compra feita á 
PEDRO ANTONIO LEMO BRAGA, brasileiro; .'solteiro, agricultor, residente e domiciliado em 
São Felix do Xingu - Pará, portador.á, dâl cédula; ·de. ijd~nlidade RG nO 556.687 - SSP/PA e 
detentor do CPF/MF nO 329.356.768-34. Pelo preço certo e ajustado de R$ '4.000,OO·(quatro 
mil reais). Condições: ás da escritura. O··" referido é· verdade _ e dou fé. ,Senador'" José 
Portírio(Pa), 09 de dezembro· de 1.994: O Oficial do Registro (a) Ismar,José.daSilva,e Sousa, .XJ(. 

"R-3-M-486; 'Nos' termos da' escritura' públicá 'de constituição de. sociedade por =cotas/de 
responsabilidades limitada, datada de 19.12.94, lavrada no Cartório 'do 1° Ofício,'de Notas"da 

~Comárca' deAltamira - Pará,' às fls 59:-v" a 62 do livro n° 116, sobo.n07'.057/94 .. :0 imóvel 
',da 'constante da presente matricula .. foi . incorporada' aos" patrimônio·, ',da "i, firma 
"'AGROPECUÁRIA PAULISTA L TOA, com "sede' e foro' no ,Munic ípio'_'c1e- Sénador. "José' F'omrio 

, '- Pará, e 'escritório na cidade de Altamirá - Pará, à Travessa Comandante-. Gaslilhon°.460, 
integralizado ao capital social da firma, pelo 'sócio cotista; ERNANDES'JBATISTA~'T'ElXEIRA, 

. brasileiro;'solteiro, (agropecuarista, residente e domiciliado', na' 'cidi:ldeL'de'~Allãmira. c Pará? 'na 
Rua-João Pessoa nO 2030, portador' da cédula de identidade RG nO 182:914.- SSP/pA; e 

-detentor do CPF/MF n° 083.785.762-72, Condições: ás da' escritura. O referido' é verdade" e 
dou fé. Senador José Portírio - Pará. 19 de dezembro de 1.994,' O Oficial ,do oRegistro, (a) 
Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x,X.X.xxXJ(.x.x.X.x.x.x.X.x.x.x.X.x.x.X.X.X.x.x.X·.xxx.X,X.xxx. 
AV-4-M-486; Certifico que cum prindo determinação da Excelentíssima Sra.;' Desembargadora 

'Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora 'de Justiça das Comarcas",êlo:lriterior" atnivés:.de 
Provimento n° 008/2006-CJCI de 17 de maio, de 2006,para constar' avei'ba-se."o'bloqueio 
da presente matrícula. O referido é 'verdade . e dou fé." Senador' José, Portírio(Pa);;,05 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) :Ismar José da Silva e Sousa ,x.x.x.x.x.x.xJ(.X:J(.x.x 

'O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Portírio(Pa), 04 de Dezembro,de . 2008 

cial'do Registro 
. I t', 

Cartório Ism:u Silv;;t 
do Único Oficio 
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"·00(1- ·S}J.c.... 

, . 
. . 



Livro nO 2 - B 

ISMAR JOSÉ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNP J/(MF) 00.465.78010001-45 

Folha n° 089 

DA SILVA E SOUSA MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 
Oficial Titular 

CPF/MF n.o 033.624.342-15 
Escrevente Substituta 

CPF/MF nO 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N° 537- Centro 
Município de Senador José Porfirio - Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 282 .x.x.xxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x Data: 29 de Outubro de 1.992 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
IDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Imóvel Rural "sem denominado especial", situada neste Município. 
NOME, DOMiCíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: ERNESTO DA ROCHA TORRES, 
Número do Registro Anterior. NIHIL .x.xxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xxx.x.x.x.xxx.xxx.x.x.x.x.x.xxx.x. 
Matrícula de um Título Definitivo como se segue: Secretaria de Estado de Obras Terras e 
Águas. Serviço de Terras - República dos Estados Unidos do Brasil: Estado do Pará: Título 
Definitivo de Venda de Terras: Eu Dr. Aurélio Corrêa do Carmo - Govemador do Estado do 
Pará. Faço que, tendo sido aprovado por decisão de 28 de setembro de 1962, medição e 
descriminação de um lote de terras devolutas procedidas pelo agrimensor por VALDOMIRO 
POMPEU SALES, sito no lugar denominado (sem denominação especial), Município de 
Senador José Portírio, Comarca e Termo de Altamira, vendida pelo Estado a ERNESTO DA 
ROCHA TORRES, de acordo com o art. VI do regulamento 1.044 de 19/08/33, o qual lote 
pela referida medição e descriminação se verificou estar nas seguintes condições. Ser 
apropriado à Industria Agrícola. Afetar a forma de um polígono regular de 4 (quatro) lados, 
com um perímetro de 26.400 metros correntes e envolvidos uma área de 4.356,0000 metros 
quadrados. de 4.356haOOaOOca. hectares, limitando-se: Frente Oriental por uma reta que vai 
do màrco IV. ao marco I, no rumo de OOOO'N, separando terras devolutas do Estado a 
distãncia de 6.600 mts. Fundos Ocidental por uma reta que vai do marco 11 ao marco 111, no 
rumo de 6.600 mts. Lateral Direta meridional por uma reta que vai do marco 111 ao marco IV, 
no rumo de 900 00'E, separando terras devolutas do Estado a distância de 6.600 mts. Lateral 
Esquerda setentrional por uma reta que vai do marco I ao marco 11, no rumo de 90000'W, 
separando terras de quem de direito a distância de 6.600 mts. Foram cravados 4 marcos 
devidamente numerados, orientados, assinalados e testemunhas da maneira seguinte: primeiro 
por duas estacas de pau ferro nos rumos 900 00W e OOOO'S. Segundo por duas estacas de 
sucupira nos rumos OOOO'S e 900 00'E. Terceiro por duas estacas de angelin nos rumos 
90000'E. Quarto por duas estacas de acapú nos rumos de OOOO'N e 90000'W. Todos os 
rumos são verdadeiros atendendo a declinação magnética no lugar que foi de 15°00'W. E 
tendo o citado comprador recolhido aos cofres da Divisão de Receita da Secretaria de 
Estado de Economia e Finanças a importância de Cr$ 5.235,20 (cinco mil, duzentos e trinta 
e cinco cruzeiros e vinte centavos) sendo pelo custo de terreno, a quantia de Cr$ 5.227,20 
(cinco mil, duzentos e vinte e sete cruzeiros e vinte centavos), e a de Cr$ - 8,00 (oito cruzeiros), 
pelo feito do título; investido do direito de propriedade das ditas terras, nos termos e 
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conformidades das Leis e do regulamento de terras em vigor e sujeito ao ônus 
descriminantes e estabelecidos no mesmo regulamento. Dado na Secretaria de Obras, Terras 
e Águas, em 18 de dezembro de 1962. O Secretario de Obras (a) Viana (a) Alrélio Corrêa 
do Carmo - Govemador do Estado. Proprietário: ERNESTO DA ROCHA TORRES, brasileiro, 
solteiro, agricultor, residente e domiciliado no Município de São Felix do Xingu - Pará. 
Registro Anterior: NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio (Pa), 29 de 
outubro de 1.992. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

R-1-M-282; Nos termos do Titulo Definitivo de Vendas de Terras nO 27 de 18 de dezembro 
de 1.962, o imóvel constante da presente matricula foi adquirida por ERNESTO DA 
ROCHA TORRES, acima já qualificado, por compra feita ao Governador do Estado Dr. 
AURÉLIO CORRÊA DO CARMO, de acordo com o artigo VI do regulamento 1.044 de 
19/08/33, atravês da Secretaria de Estado de Obras, Terras e Águas Serviço de Terras, 
pelo preço certo e ajustado de Cr$ 5.235,20 (cinco Mil, duzentos e trinta e cinco cnuzeiros e 
vinte centavos). Condiçôes: às do Titulo. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio 
- Pará. 29 de outubro de 1.992. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x. 
R-2-M-282; Nos Termos da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 15 de janeiro 
de 1993 lavrada nas Notas do Cartório do 2° Ofício da Tabeliã Eugência Silva de Freitas da 
Comarca de Altamira - Pará, lavrada às fls do livro n° sob o n° , o imóvel 
constante presente matricula foi adquirido por DANIEL ANTÓNIO BUCHINGER, brasileiro, 
casado, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nO 3.025.111-3 SSP/PR e detentor 
do CPF/MF n° 431.467.759-72, residente e domiciliado em Altamira - Pará, por compra feita 
ao senhor ERNESTO DA ROCHA TORRES, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da cédula 
de identidade RG nO 818.475 - SSP/PA e detentor do CPF/MF n° 015.408.373-87, residente 
na cidade de São Felix do Xingu - Pará e domiciliado em Belém, capital do Pará; Neste 
representado por seu bastante procurador o Sr. HIDELBRANDO JOSÉ DE SOUZA, 
brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da cédula de identidade RG n° 2.588.658 SSP/CE e 
detentor do CPF/MF n° 541.906.494-49, residente e domiciliado à Rua Xingu n° 250 em 
Altamira - Pará, conforme mandato público de procuração datado de 30 de outubro de 1992, 
lavrada no livro n° 400 às fls 199-vO no Cartório do 3° Oficio de Notas do Tabelião Adriano 
de Queiros Santos da Comarca de Belém do Pará, e que ficando arquivada do 1° Oficio da 
Comarca de Altamira - Pará para fins de direito pelo preço certo e ajustado de Cr$ 
5.000,000,00 (cinco milhôes de cruzeiros). Condições: às da Escritura. Certidão: certifico e 
dou fé, que o imposto de transmissão de propriedade "INTER VIVOS" foi pago pelo 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, através do talão TM-2 no valor de 882.525,00 
(oitocentos e oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e cinco cruzeiros) e mais Cr$ 
117.475,00 (cento e dezessete mil e quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros) de taxa de 
expediente perfazendo o total de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cnuzeiros) e da guia de 
recolhimento n] 090 e que foi recolhido na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de 
Senador José Porfirio - Pará, em 27.01.93. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfirio(Pa), 28 de janeiro de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa. 
AV-3-M-282; Procede-se a esta averbação de acordo com as atribuições que me são 
conferidas por Lei e a requerimento datado de 10.11.93 finmado pelo senhor DANIEL 
ANTÔNIO BUCHINGER, brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de identidade RG 
n° 3.025.111 '3 SSP/PR e detentor do CPF/MF n° 431.467.759-72, residente e domiciliado em 
Altamira - Pará, "Reserva Florestal Obrigatória" em favor do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA do imóvel Rural denominado Fazenda 
Água Azul, cuja petição fica arquivada neste Cartório, que no livro acima mencionado à 
margem da matricula nO 282 deste registro uma área total de 4.356ha.00aOOca, integrante do 
imóvel rural de propriedade do acima mencionado é feita a averbação concernente a área 
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constituída exclusivamente como Reserva Obrigatória, correspondente no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento) da superfície do imóvel onde não será permitido o corte raso e vedado a 
alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou desmembramento 
da área, conforme estabelecem os dispositivos do parágrafo Único do art. 44 da Lei nO 
4771, de 15 de setembro de 1965 (código florestal) dispositivo legal este que a crescido ao 
citado artigo 44 do código florestal da Lei nO 7.803, de 18 de julho de 1989, publicado no 
Diário Oficial da União edição 2° de julho de 1989. Assim está. O referido é verdade e 
dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 10 de novembro de 1993. O Oficial do Registro (a) 
Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
R-4-M-282; Feito em 10 de novembro de 1993, da Cédula Rural Hipotecaria FIR-M-
1004930086.2, celebrada com o Banco da Amazõnia S.A, agencia de Altamira - Pará, como 
credor, emitida em 10 de novembro de 1993, por DANIEL ANTÔNIO BUCHINGER, 
brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nO 3.025.111-3 SSP/PR 
e detentor do CPF/MF nO 431.467.759-72, e sua esposa a Sr" ZÉLIA BUCHINGER, casada, 
brasileira, residentes e domiciliados em Altamira - Pará, á Rua Acesso 03, n° 1.238, como 
devedor, credito deferido no valor de Cr$ 6.765.750,00 (seis milhões, setecentos e sessenta e 
cinco mil, setecentos e cínqüenta cruzeiros reais). Vencível em 10.11.2001, juros de 8% 
(oito por centos) ao ano, calculados sobre os saldos devedores da conta vinculada ao 
financiamento e debitados em 31.06 e 31.12, calculados e exigíveis de acordo com a 
clausula "õnus de financiamento" adiante sancionada BENS VINCULADOS: em primeira e 
especial hipoteca: O imóvel rural de minha legitima propriedade, descrito na escritura de 
compra e venda, anexo a esta cédula e que dela fará parte integrante até sua final 
liquidação, com as seguintes características: Denominação: Fazenda Água Azul; Situação 
Rodovia Ernesto Ocioly - km - 80 - Ramal dos Paranaenses - Município de Senador José 
Porfírio - Pará; DIMENSÔES: 4.356,0000 há: Título de domínio: Escritura pública de compra e 
venda, devidamente registrada no CRI da Comarca de Senador José Porfirio - PA, sob o nO 
282, fls 089 do livro 2-B, em 28.01.93. O imóvel hipotecado para os efeitos do artigo 818 
do Código Civil, ressalvado o direito de o censo exigir nova avaliação em 13.356.400,00 
(treze milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil e quatro centos cruzeiros reais). As 
condições constar na via não negociável, arquivada em Cartório e registrada no livro 3-A, fls 
050 sob n° 050. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará, 10 de 
novembro de 1993. O Ofícial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
AV-5-M-282; Certifico que cumprindo determinação da Excelentissima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento nO 009/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba - se o 
bloqueio da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 
06 de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x .. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 05 de Dezembr 

Ca:tório Ismar Siiva 
do Único Ofício 
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Livro n° 2 - B 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ/(MF) 00.465.78010001-45 

Folha n° 103 

ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSA MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 
Oficial Titular 

CPF/MF n° 033.624.342-15 
Escrevente Substituta 

CPF/MF nO 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N° 537- Centro 
Município de Senador José Porfirio - Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 296 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. X.X Data: 07 de Dezembro de 1.993 .X.X.X.X.X.X.X.X. 

IDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Um Imóvel Rural - Lote nO 01, Fazenda Pioneira Gleba Bacajá 
Grande, com uma área de 4.356 haOOaOOca, localizado neste Municipio, X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

NOME, DOMiCíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: ROBERTO DE OLIVEIRA, .xxx. 
Número do Registro Anterior. NIHIL .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Matricula de um Título Definitivo como se segue: Secretaria de Estado de Obras Terras e 
Águas. Serviço de Terras - República dos Estados Unidos do Brasil: Estado do Pará: Título 
Definitivo de Venda de Terras: Eu Dr. Aurélio Corrêa do Carmo - Governador do Estado de 
Pará. Faço que, tendo sido aprovado por decisão de 28 de setembro de 1962, a medição e 
descriminação de um lote de terras devolutas procedidas pelo agrimensor por VALDOMIRO 
POMPEU SALES, sito no lugar denominado (sem denominação especial), a margem direita do 
Rio Bacajá, margem direita e esquerda do Igarapé Prazeres e margem do Igarapé Saveiro 
e pela margem esquerda com, Município de Senador José Porfírio, Comarca e Termo de 
Altamira, vendida pelo Estado a ROBERTO DE OLIVEIRA, de acordo com o art. VI do 
regulamento 1.044 de 19/08/33, o qual lote pela referida medição e descriminação se 
verificou estar nas seguintes condições. Ser apropriado á Industria Agrícola. Afetar a forma 
de um polígono regular de 4 (quatro) lados, com um perímetro de 26.400 metros correntes e 
envolvidos uma área de 4.356,0000 metros quadrados de 4.356haOOaOOca. hectares, limitando
se: Frente Oriental por uma reta que vai do marco IV ao marco I, no rumo de OoaO'N, 
separando terras de quem de direito a distãncia de 6.600 mts. Fundos Ocidental por uma 
reta que vai do marco " ao marco ''', no rumo de OOOO'S, separando terras devolutas do 
Estado a distância de 6.600 mts. Lateral Direta meridional por uma reta que vai do marco 111 

ao marco IV, no rumo de 900 00'E, separando terras de quem de direito a distâncía de 6.600 
mts. Lateral Esquerda setentrional por uma reta que vai do marco I ao marco li, no rumo de 
90000W, separando terras devolutas do Estado a distância de 6.600 mts. Foram cravados 
marcos devidamente numerados, orientados, assinalados e testemunhas da maneira seguinte: 
primeiro por duas estacas de pau - ferro nos rumos 900 00W e OOOO'S. Segundo por duas 
estacas de sucupira nos rumos OOOO'S e 90000'E. Terceiro por duas estacas de sucupira 
nos rumos 90000'E e OOOO"E. Quarto por duas estacas de angelin nos rumos de OOOO'N e 
90000W. Todos os rumos são verdadeiros atendendo a declinação magnética no lugar que 
foi de 15°00'W. E tendo o citado comprador recolhido aos cofres da Divisão de Receita da 
Secretaria de Estado de Economia e Finanças a importância de Cr$ 5.235,20 (cinco mil, 
duzentos e trinta e cinco cruzeiros e vinte centavos) sendo pelo custo de terreno, a quantia 
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de Cr$ 5.227,20 (cinco mil, duzentos e vinte e sete cruzeiros e vinte centavos), e a de Cr$ • 
. 8,00 (oito cruzeiros), pelo feito do título; investido do direito de propriedade das ditas 
terras, nos termos e conformidades das Leis e do regulamentos de terras em vigor e 
sujeito ao ônus descriminantes e estabelecidos no mesmo regulamento. Este título foi 
considerado válido pela CPS apôs procedimento originário de acordo com o relatório de 
análise. Dado na Secretaria de Obras, Terras e Águas, em 05 de dezembro de 1962. O 
Secretario de Obras (a) Raimundo M. Viana (a) Aurélio Corrêa do Carmo - Governador do 
Estado. Proprietário: ROBERTO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado no religioso, agricultor, 
residente e domiciliado atualmente no Município de Igarapé Miri - Pará, portador da cédula 
de identidade RG n° 1.324.502 - SSP/MG e detentor do CIC/MF n° 456.345.234-87. Numero 
do Registro Anterior: NIHIL. Condições: às do título. O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio (Pa), 07 de setembro de 1.992. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.x.x.X.x.x.X.x.x.X.X.X.X.X.x.x.X.X.x.X.X.X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
R-1-M-296; Nos termos do Título Definitivo de Vendas de Terras nO 01346 de 05 de dezembro 
de 1.962, expedido pela Secretaria de Estado de Obras Terras e Águas. Serviço de terras, 
o imóvel constante da presente matricula foi adquirida por ROBERTO DE OLIVEIRA, 
acima já qualificado, por compra feita ao Governador do Estado Dr. AURÊLlO CORRÊA DO 
CARMO, preço certo e ajustado de Cr$ 5.235,20 (cinco Mil, duzentos e trinta e cinco 
cruzeiros e vinte centavos). Condições: às do Título. O referido é verdade e dou fé Senador 
José Porfírio - Pará. 07 de dezembro de 1.992. O Oficíal do Registro (a) Ismar José da 
Silva e Sousa .X.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x. 
R-2-M-296; Nos Termos da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 27.08.89, 
lavrada às fls 111-vo do livro nO 39-A do Cartório Samuel Almeida do 1° Ofício da Comarca 
de Igarapé Miri - Pará, o imóvel constante presente matricula foi adquirido por SÉRGIO 
BERNARDO COSTA MALCHER, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na 
cidade de Belém, capital deste Estado do Pará, à Travessa Magno de Araújo nO 202 aptO 
204, portador da cédula de identidade RG nO 1.088.142 - SSP/SP e detentor do CPF/MF 
n° 353.783.362-87, por compra feita ao senhor ROBERTO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado 
no religioso, agricultor, residente e domiciliado atualmente no Município de Igarapé Miri. 
Pará, portador da cédula de identidade RG nO 1.324.502 - SSP/MG e detentor do CIC/MF n° 
456.345.234-87, pelo preço certo e ajustado de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros). 
Condições: às da Escritura. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 07 de 
dezembro de 1.992. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
AV-3-M-296; Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel da presente matricula 
a partir desta data passa a ter a descrição do Memorial descritivo a seguir transcrito: 
Gleba: Bacajá Grande: fazenda Píoneíra. Lote n° 01. Área: 4.356,00,00 ha. Perímetro: 
27.124.10 mts. Município de Senador José Porfírio, Estado do Pará. Proprietário: SÉRGIO 
BERNARDO COSTA MALCHER. Memorial Descritivo. Descrição do Perímetro: A "Fazenda 
Pioneira". Localizada na margem esquerda do Igarapé dos Prazeres, afluente da margem 
direita do Rio Bacajá, composto de um (1) lote de terras com área total de 4.356,00 (quatro 
mil trezentos e cinqüenta e seis hectares), designado na planta de Lote n° 01, com um 
Perímetro: 27.124,10 mts ... Assim descriminado. Partindo-se do ponto M-11, de coordenadas 
geográficas: 51"20'50"91 Wgr e 05°18'33"73 Sul, orientado inicialmente por um azimute (rumo) 
verdadeiro de 280°30'00" Leste, daí, segue-se por uma linha reta e seca, com uma distãncia 
de 6.600,00 mts, até encontrar-se o ponto M-10, de coordenadas geográficas: 51"24'35"45 
Wgr e 05°17'47"55 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 04°30'00" 
ao Norte de Greenwich, daí, segue-se através de uma linha reta e seca, com uma distãncia 
de 6.600,00 mts, até chegar-se ao ponto M-01, cravado na margem esquerda do Igarapé 
dos Prazeres, de coordenadas geográficas: 51°24'10"91 Wgr e 05°14'34"55 Sul, deste, 
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quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 1010:30'00" Leste, dai, segue-se subindo 
o citado Igarapé através de sua margem esquerda, por uma linha tortuosa, com diversos 
rumos e graus, com uma distância de 7.324,00 mts. Até encontrar-se o ponto M-02, cravado 
na margem esquerda do Igarapé dos Prazeres, de coordenadas geográficas 51"20'40"91 
Wgr e 05°15'02"73 Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro de 184°30'00" 
Sul, dai, segue-se através de uma linha reta e seca, com uma distância de 6.600,00 mts. 
Até chegar-se ao ponto M-11, (ponto inicial). CONFRONTAÇÕES: Norte: 7.324,10 mts, com o 
Igarapé dos Prazeres (divisa natural). Sul: 6.600,00 mts, com o lote nO 09. Leste: 6.600,00 mts, 
com o lote n° 02. Oeste: 6.600,00 mts, com terras do Estado, datado de 18 de novembro 
de 1994. Visto (a) ilegivel. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio(Pa), 18 de 
novembro de 1994. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
AV-4-M-282; Procede-se a esta averbaçâo para constar que o imóvel da presente matricula 
foi desmembrada em quatro (4) lotes de terras denominados de "Fazenda Pioneira I", "Fazenda 
Pioneira 11", "Fazenda Pioneira 111" e "Fazenda Pioneira IV", com uma área total de 1.089,00 ha 
(hum mil e oitenta e nove hectares) cada um vendido pelo proprietário para LASCA 
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e F. VITUZZO CEREAIS IMPORTADORA LTDA, 
cujas matriculas números 488,489,490 e 491 constam às fls 295,296,297 e 298 do livro 2-
B, datadas de 06.01.95. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio(Pa), 18 
de novembro de 1994. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X 

AV-5-M-282; Certifico que cumprindo determinaçâo da Excelentissima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento nO 009/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba-se o bloqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 06 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfirio(Pa), 05 de Defe~bro de 008 
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Livro nO 2 - B 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ/(MF) 00.465.78010001-45 

Folha nO 149 

ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSA MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 
Oficial Titular Escrevente Substituta 

CPF/MF nO 033.624.342-15 CPF/MF nO 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N° 537- Centro 
Município de Senador José Porfirio - Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 342 .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. X.X Data: 30 de Março de 1.993 .X.X.XX.X.X.X.X.X.X. 

iDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Imóvel Rural "sem denominado especial", com uma área de 
4.356haOOaOOca, neste Município .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.x.x.X.X.X.x.x.x.X.X.X.X.X.X.x.X.x.x.x.x. 

NOME, DOMiCíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: ANTONIO CARLOS DA COSTA, 
Número do Registro Anterior. NIHIL .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.X.X.X.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Matrícula de um Título Definitivo como se segue: Secretaria de Estado de Obras Terras e 
Águas. Serviço de Terras - República dos Estados Unídos do Brasil: Estado do Pará: Título 
Definitivo de Venda de Terras: Eu Dr. Aurélio Corréa do Carmo - Govemador do Estado do 
Pará. Faço que, tendo sido aprovado por decisão de 28 de setembro de 1962, a medíção e 
descriminação de um lote de terras devolutas procedidas pelo agrimensor por VALDOMIRO 
POMPEU SALES, sito no lugar denominado (sem denominação especial), na cabeceira do Rio 
Anapú, Município de Senador José Porfírio, Comarca e Termo de Altamira, vendida pelo 
Estado a ANTONIO CARLOS DA COSTA, de acordo com o art. VI do regulamento 1.044 
de ,.19/08/33: '0' qual lote pela referida medição e descriminação se verifiCou estar nas 
seguintes condições. Ser apropriado à Industria Agrícola. Afetar a forma de um polígono 

. regular de 4 (quatro) lados, com um perímetro de 26.400 metros correntes e envolvidos uma 
área' de 4.356,0000 metros quadrados ou 4.356haOOaOOca. Hectares, limitando-se: Frente 
Oriental por uma reta que vai do marco IV ao marco I, no rumo de 15°18'SE: separando 
terras devolutas do Estado a distãncia de 6.600 mts. Fundos Ocidental por uma reta que vai 
do marco 11 ao marco 111, separando terras de quem de direito no rumo de 15°18'NW, e 
distãncia de 6.600 mts. Lateral Direta meridional por uma reta que vai do marco I ao marco 
i/, separando terras·' devolutas do Estado a distãncia de. 6.600 mts. Lateral Esquerda 
setentrional por uma reta que vai do marco 111 ao marco IV, separando terras de quem de 
direito no rumo de 74°42'NE, a distância de 6.600 mts. Foram cravados marcos 
devidamente numerados, orientados, assinalados e testemunhas da maneira seguinte: primeiro 
por duas estacas de sucupira nos rumos 15°18'NW e 74°42'SW. Segundo por duas estacas 
de jarana nos rumos 74°42'NE e 15°18'NW. Terceiro por duas estacas de jutaí nos rumos 
15°18'SE e 74°42"NE. Quarto por duas estacas de angelin nos rumos de 74°42'SW e 
15°18'SE. Todos os rumos sâo verdadeiros atendendo a declinação magnética no lugar que 
foi de 15°18'W. E tendo o citado comprador recolhido aos cofres da Divisão de Receita da 
Secretaria de Estado de Economia e Finanças a importância de Cr$ 5.235,20 (cinco mil, 
duzentos e trinta e cinco cruzeiros e vinte centavos) sendo pelO custo de terreno, a quantia 
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de Cr$ 5.227,20 (cinco mil, duzentos e vinte e sete cruzeiros e vinte centavos), e a de Cr$-
8,00 (oito cruzeiros), pelo feito do titulo; investido do direito de propriedade das ditas 
terras, nos termos e conformidades das Leis e do regulamentos de terras em vigor e 
sujeito ao ônus descriminantes e estabelecidos no mesmo regulamento. Dado na Secretaria 
de Obras, Terras e Águas, em 05 de dezembro de 1962. O Secretario de Obras (a) 
Raimundo Martins Viana (a) Aurélio Corrêa do Carmo - Governador do Estado. Proprietário: 
ANTONIO CARLOS DA COSTA, brasileiro, solteiro, comerciante, maior, residente e 
domiciliado neste Município. Registro Anterior: NIHIL. Condições: às do titulo. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José Porfirio (Pa), 30 de março de 1.993. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
R-1-M-342; Nos termos do Titulo Definitivo de Vendas de Terras n° 4 de 05 de dezembro de 
1.962, o imóvel constante da presente matricula foi adquirida por ANTONIO CARLOS DA 
COSTA, acima já qualificado, por compra feita ao Governador do Estado Dr. AURELIO 
CORRÊA DO CARMO, de acordo com o artigo VI do regulamento 1.044 de 19/08/33, 
através da Secretaria de Estado de Obras, Terras e Águas Serviço de Terras, preço certo 
e ajustado de Cr$ 5.227,20 (cinco mil, duzentos e vinte e sete cruzeiros e vinte centavos). 
Condições: às do Titulo. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio - Pará. 30 de 
março de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
R-2-M-342; Certifico que cumprindo determinação da Excelentissima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento n° 009/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba-se o bloqueio 
da presente matricula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio(Pa), 06 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfirio(Pa), 05 de Dezembro de 2008 
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Livro n° 2 - C Folha n° 037 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ/(MF) 00.465.78010001-45 
----

ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSA MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 
Oficial Titular Escrevente Substituta 

CPF/MF n.o 033.624.342-15 CPF/MF n-" 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N.O 537- Centro 
Município de Senador José Porfírio -Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 530 .xxx.x.x.x.x.x.xxx.x.x.x.x. X.X Data: 30 de Agosto de 1.993 XX.X.X.X.X.X.X.X.X 

IDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Um Imóvel Rural - Lote nO 001, Fazenda Melo, Gleba Bacajá, com 
uma área de 4.356 haOOaOOca, localizado neste Municipio, X.X.X.X.X.X.X.X.XXX.X.X.X.X.X.X.XXX.X.X 

NOME, DOMiCíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: FRANCISCO DE SOUZA MELO, 
Número do Registro Anterior: 15.918 fls 64 do Livro 2-AV .X.X.X.X.XXX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XXX 

Matricula de um Titulo como se segue: Impresso o escudo Estadual. Secretaria de Estado de 
Obras Terras e Águas. Serviço de Terras - República dos Estados Unidos do Brasil: Estado 
do Pará: Titulo Definitivo de Venda de Terras: Eu Dr. Aurélio Corrêa do Carmo - Governador 
do Estado do Pará. Faço que, tendo sido aprovado por decisão de 28 de setembro de 1962, 
a l!:Iedição e descriminação de um lote de terras devolutas procedidas pelo agrimensor por 
JOAO EVANGELISTA FILHO, sito no lugar denominado (sem denominação especial), 
Municipio de Senador José PorfíriO, Estado do Pará, vendida pelo Estado a FRANCISCO 
DE SOUZA MELO, de acordo com o art. VI do regulamento 1.044 de 19/08/33, o qual lote 
pela referida medição e descriminação se verificou estar nas seguintes condições. Ser 
apropriado á Industria Agrícola e afetar a forma de um polígono regular de 4 (quatro) lados, 
com um perímetro de 26.400 metros correntes e envolvidos uma área de 4.356,0000 metros 
quadrados ou 4.356haOOaOOca. hectares, limitando-se: Frente Setentrional: por uma reta que 
vai do marco IV ao marco I, no rumo de OOOOO'N, separando terras de quem de direito a 
distância de 6.600 mts. Fundos Ocidental: por uma reta que vai do marco 11 ao marco 111, no 
rumo de OOOO'S, separando terras devolutas do Estado a distância de 6.600 mts. Lateral 
Direta Meridional: por uma reta que vai do marco 111 ao marco IV, no rumo de 900 00'E, 
separando terras de quem de direito a distãncia de 6.600 mts. Lateral Esquerda setentrional: 
por uma reta que vai do marco I ao marco 11, no rumo de 900 00'W, separando terras 
devolutas do Estado a distância de 6.600 mts. Foram cravados 04 marcos devidamente 
numerados, orientados, assinalados e testemunhas da maneira seguinte; Primeiro: por duas 
estacas de acapú nos rumos de 90000'W e OOOO'S. Segundo: por duas estacas de sucupira 
nos rumos OOOO'S e 900 00'E. Terceiro: por duas estacas de maçaranduba nos rumos 
90000'E e OOOO"E. Quarto: por duas estacas de acapú nos rumos de OOOO'N e 90000'W. 
Todos os rumos são verdadeiros atendendo a declinação magnética no lugar que foi de 
15000'W. Vai pagar na Divisão de Estado de Economia e Finanças a importância de Cr$ 
1.333,00 (hum mil, trezentos e trinta e três cruzeiros) de ela de verba. Proprietário: 
FRANCISCO DE SOUZA MELO, brasileiro, desquitado, funcionário público, residente e 
domiciliado na QE - 01 conj.01 casa 55 Guará - Brasília - DF, portador da cédula de identidade 
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RG nO 042.799 - SSP/DF e detentor do CPF/MF n° 067.646.221-91. Numero do Registro 
Anterior: 15.918 tis 64 do Livro 2-AV. Condições: às do título. O referido é verdade e dou 
fé'.' Senador José Porfírio (Pa), 30 de agosto de 1.996. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.x.x.x.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x 

R-1-M-530; Nos termos do Titulo Definitivo de Vendas de Terras datada 05 de fevereiro de 
1.962, o imóvel constante da presente matrícula foi adquirida por FRANCISCO DE SOUZA 
MELO, acima já qualificado, por compra feita ao Governador do Estado do Pará, através 
deSua Secretaria de Estado de Obras Terras e Águas. Serviço de terras, de acordo com 
art. IV do regulamento. 1044 de 19.08.1933, pelo preço certo e ajustado de Cr$ 6.568,20 
(seis mil e quinhentos e sessenta oito cruzeiros e vinte centavos). Condições: às do Título. 
O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 30 de agosto de 1.996. O 
Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

AV-2-M-530; Procede-se a esta averbação para constar que o Memorial Descritivo: Gleba 
Bacajá. Imóvel: fazenda Melo. Lote n° 001. Área: 4.356haOOaooca. Perimetro: 26.760.00 mts. 
Municipio de Senador José Porfírio, Estado do Pará. Proprietário: FRANCISCO DE SOUZA 
MELO. Descrição do Perímetro: Partindo-se do ponto M-01, cravado na margem direita do 
Rio Bacajá: de coordenadas geográficas: 51~9'50'Wgr e 03°51'40" Sul, orientado inicialmente 
por um azimute (rumo) verdadeiro de 00°00'00" ao Norte de Greenwich, daí, segue-se por 
uma linha reta e seca, com uma distância de 6.600,00 mts, até encontrar-se o ponto M-04, 
de coordenadas geográficas: 51°29'50" Wgr e 03°47'55" Sul, deste, quebrando-se com um 
azimute (rumo) verdadeiro de 107°38'00"SE, daí, segue-se por uma linha reta e seca, com 
uma distância de 6.600,00 mts, até chegar-se ao ponto M-03, de coordenadas geográficas: 
51°26'20" Wgr e 03°49'00" Sul, deste, quebrando-se com um azimute (rumo) verdadeiro 
de 18°00'00" Sul, daí, segue-se por uma linha reta e seca, com uma distância de 6.600,00 
mts. Até encontrar-se o ponto M-02, cravado na margem direita do Rio Bacajá, de 
coordenadas geográficas 51~6'20" Wgr e 03°52'30" Sul, quebrando-se com um azimute 
(rumo) verdadeiro de 288030'00" NW, daí, segue-se descendo o citado Rio através de sua 
margem direita, por uma linha tortuosa com diversos rumos e graus, com uma distância de 
6.960,00 mts. Até chegar-se ao ponto M-01, (ponto inicial). Fechando assim o polígono desta 
área. CONFRONTAÇÕES: Norte: 6.600,00 mts, com quem de direito. Sul: 6.600,00 mts, com 
Rio Bacajá. Leste: 6600,00 mts, com quem de direito. Oeste: 6.600,00 mts, com quem de 
direito data de 21 de maio de 1987. Responsável técnico - Jorge Duarte Martins. Eng: 
CREA.MA n° 4.037/0. O referido é verdade e dou fé. Senador José POrfírio(Pa), 30 de 
agosto de 1996. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

R-3-M-530; Nos Termos da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 30 de agosto 
de 1996, lavrada nas Notas do Cartório do 1° da Comarca de Altamira - Pará, sob o nO 
7.591/96. O imóvel constante presente matricula foi adquirido por LAURIANO FERNANDES, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Xinguara - Pará, 
portador da cédula de identidade RG nO 1.337/D-CREA-DF, e detentor do CPF/MF n° 
099.178.101-53, por compra feita ao senhor FRANCISCO DE SOUZA MELO, brasileiro, 
desquitado, funcionário público, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF a QE - 01 
conj.01 casa 55 Guará - Brasilia - DF, portador da cédula de identidade RG n° 042.799 -
SSP/DF e detentor do CPF/MF n° 067.646.221-91; Neste ato representado por seu bastante 
procurador substabelecido o Sr. DENILSON JULIO ARANTES, brasileiro, casado, operador 
de micro, residente e domiciliado na cidade de Xinguara - Pará, portadora da cédula de 
identidade RG n° 1.663.356 - SSP/GO e detentor do CPF/MF n° 375.100.021-68, conforme 
instrumentos públicos de substabelecidos datado de 28.08.96, lavrado no Cartório do Único 
Oficio de Notas e Registros Públicos da Comarca de Xinguara que fica arquivada em 
Cartório para fins de direito pelo preço ajustado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condições: 
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Ás da Escritura. Certifico e dou fé que o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis I.T.B.I, 
foi pago junto a Prefeitura Municipal de Senador José Porfirio - Pará, pelo Documento de 
Arrecadação Municipal - DAM - TM-2 n° 0011 e guia de recolhimento n° 128 de 30.08.96. O 
referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio(Pa), . O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.X.X.X.x. 
AV-4-M-530; Procede-se a esta averbação de acordo com as atribuições que me são 
conferidas por Lei a requerimento do Sr. LAURIANO FERNANDES, brasileiro, casado, 
engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Xinguara - Pará, portador da cédula de 
identidade RG n° 1.337/D-CREA-DF, e detentor do CPF/MF nO 099.178.101-53, averba-se 
"Reserva Florestal" em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, em cumprimentos dos artigos 16 e 44 da Lei nO 4.771 de 
15.09.1965 (código florestal) para constar que a floresta ou forma de vegetação existente na 
área de 80% (oitenta por cento) da área total de 4.356haOOaOOca do imóvel rural de sua 
propriedade denominada Fazenda Melo - Lote n° 001 da Bacajá. Localizada neste Município. A 
área ora descrita fica gravada como de utilização limitada. Não podendo nela ser feita 
qualquer tipo de exploração somente com autorização do IBAMA. Nada mais. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José Porfirio(Pa), 17 de dezembro de 1997. O Oficíal do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x. 
AV-5-M-530; Certifico que cumprindo determinação da Excelentissima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento n° 009/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba-se o bloqueio 
da presente matricula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio(Pa), 06 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfirio(Pa), 05';:~ 

~LVÂESOUSA 
Oficiai do Registro . 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNP J/(MF) 00.465.78010001-45 

Folha nO 066 

ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSA MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 
Oficial Titular Escrevente Substituta 

CPF/MF nO 033.624.342-15 CPF/MF n.o 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N° 537- Centro 
Município de Senador José Porfirio - Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 559 .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X. X.X Data: 08 de Abril de 1.998 .X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x. 
IDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Um Imóvel "sem denominação especial", com uma área de 4.356 
haOOaOOca, localizado neste Município, X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 
NOME, DOMiCíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: ROGÉRIO GREGÓRIO BORGES, 
Número do Registro Anterior: NIHIL .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.x.x.x. 
Matrícula de um Título Definitivo como se segue: Secretaria de Estado de Obras Terras e 
Águas. Serviço de Terras - República dos Estados Unidos do Brasil: Estado do Pará: Título 
Definitivo de Venda de Terras: Eu Dr. Aurélio Corrêa do Carmo - Govemador do Estado do 
Pará. Faço que, tendo sido aprovado por decisão de 28 de setembro de 1962, a medição e 
descriminação de um lote de terras devolutas procedidas pelo agrimensor por VALDOMIRO 
POMPEU SALES, sito no lugar (sem denominação especial), ilegível, margem esquerda do 
Igarapé, ilegivel, Município de Senador José Portírio, Comarca e Termo de Altamira, vendido 
pelo Estado a ROGÉRIO GREGÓRIO BORGES, de acordo com o art. VI do regulamento 
1.044 de 19/08/33, o qual lote pela referida medição e descriminação se verificou estar nas 
seguintes condições. Ser apropriado á Industria Agrícola e afetar a forma de um polígono 
regular de 4 (quatro) lados, com um perimetro de 26.400 metros correntes e envolvidos uma 
área de 4.356,000m2 quadrados ou 4.356haOOaOOca. Hectares, limitando-se: Frente Oriental: por 
uma reta que vai do marco IV ao marco I, no rumo de OOOOO'N, separando terras de quem 
de direito a distância de 6.600 mts. Fundos Ocidental: por uma reta que vai do marco 11 ao 
marco 111, no rumo de OOOO'S, separando terras devolutas do Estado a distância de 6.600 
mts. Lateral Direta Meridional: por uma reta que vai do marco 111 ao marco IV, no rumo de 
6.600 mts. Lateral Esquerda setentrional: por uma reta que vai do marco I ao marco 11, no 
rumo de 900 00'W, separando terras devolutas do Estado a distância de 6.600 mts. Foram 
cravados 04 marcos devidamente numerados, orientados, assinalados e testemunhas da 
maneira seguinte; Primeiro: por duas estacas de pal!:ferro, nos rumos de 900 00'W e OOOO'S. 
Segundo: por duas estacas de sucupi~a nos rumos OOOO'S e 90000'E. Terceiro: por duas 
estacas de sucupira nos rumos 90000'E e OOOO"N. Quarto: por duas estacas de angelin nos 
rumos de OOOO'N e 90000W. Todos os rumos são verdadeiros atendendo a declinação 
magnética no lugar que foi de 15°QO'W. Vai pagar na Divisão de Estado de Economia e 
Finanças a importância de Cr$ 5.235,20 (cinco mil, e duzentos e trinta e cinco cruzeiros e 
vinte centavos) sendo pelo custo do terreno., a quantia de Cr$ 5.227,20 (cinco mil e vinte e 
sete cruzeiros e vinte centavos) e a de 8,00 (oito centavos) pelo feito do título; mandei que 
pela Secretaria de Obras, Terras e Águas, que lhe fosse expedida o presente Título 
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Definitivo de Venda por mim assinado em virtude ao qual poderá gozar o dito comprador de 
pleno domínio sobre as terras requeridas com a extensão e confrontações designadas 
inconstantes dos respectivos de medição e discriminação que ficam arquivados naquela 
repartição; e em conseqüência o mencionado ROGÉRIO GREGÓRIO BORGES, investido do 
direito de propriedades das ditas terras, nos termos e conformidades das Leis e do 
regulamento de terras em vigor e sujeito aos ônus discriminados e estabelecidos no mesmo 
regulamento de Terras e Águas, em 05 de dezembro 1962. O Governador do Estado do 
Pará. (a) Aurélio Corrêa do Carmo. Proprietário: ROGÉRIO GREGÓRIO BORGES, (sem 
qualificação). Numero do Registro Anterior: NIHIL. O referido é verdade e dou fé. Senador 
José Porfírio (Pa), 08 de abril de 1.998. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e 
Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X.x.x.X.x.x.X.X.X.X.x.x.X.X.X.x.x.X.X.x.x.x.x. 
R-1-M-530; Nos termos do Título Definitivo de Vendas de Terras nO 18, datada 05 de 
dezembro de 1.962, expedido pela Secretaria de Estado de Obras, Terras e Águas. Serviços 
de Terras, o imóvel constante da presente matricula foi adquirida por ROGÉRIO 
GREGÓRIO BORGES, sem qualificação no presente título, por compra feita ao Govemador 
Dr. Aurélio Corrêa do Carmo, pelo preço certo e ajustado de Cr$ 5.235,20 (cinco mil 
duzentos e trinta e cinco cruzeiros e vinte centavos). Condições: às do Título. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José PorfíriO - Pará. 08 de abril de 1.998. O Oficial do Registro 
(a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.X.X.X.x. 
AV-2-M-559; Procede-se a esta averbação à margem da presente matricula para constar 
autenticidade do presente título pelo Instituto de Terras do Pará - ITERPA, através de 
certidão n° 116, expedida em 23 de março de 1998, devidamente assinada por Vera Zuniga
Chefe' da Divisão Fundiária e Ronaldo Barata - Presidente do referido instituto, o qual fica 
fazendo parte integrante do presente Título. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfírio(Pa), 08 de abril de 1998. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa. 
R-3-M-559; Nos Termos da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 09 de abril de 
1998, lavrada nas Notas do Cartório do 1° da Comarca de Porto de Moz - Pará, lançada 
às fls 172/174 do livro nO 11. O imóvel constante presente matricula foi adquirido por 
CLAITHON JOSÉ MOREIRA, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade 
RG nO 2463097 - SSP/PA, e detentor do CPF/MF nO 440.800.346-87, residente e domiciliado 
no Município de Altamira - Pará, por compra feita ao senhor ROGÉRIO GREGÓRIO 
BORGES, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da cédula de identidade RG nO 8.394.725 -
SSP/PA e detentor do CPF/MF n° 038.792.002-72, residente e domiciliado na cidade de 
Belém, capital deste Estado; Neste ato representado por seu bastante procurador 
substabelecido o Sr. LUIZ ORLANDO GIL GAMA, brasileiro, casado, funcionário público, 
portadora da cédula de identidade RG n° 129.094 - SSP/PA e detentor do CIC/MF nO 
050.585.462-72, residente e domiciliado na cidade de Porto de Moz - Pará, conforme 
Instrumentos Públicos de Procuração lavrada nas Notas do Cartório do 3° Ofício de 
Belém/PA, em 30 de março de 1998, que fica arquivada em Cartório para fins de direito 
pelo preço ajustado de R$ 18.650,00 (dezoito mil seiscentos e cinqüenta reais). Condições: 
Ás da Escritura. Certifico e dou fé que o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis I.T.B.I, 
foi pago pelo Documento de Arrecadação Municipal - DAM e talão TM-2 no valor de R$ 
373,00 (trezentos e setenta e três reais) e R$ 5,00 (cinco reais) de taxa de expediente 
perfazendo o total de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) recolhido na Secretaria de 
Finanças da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - Pará, conforme a guia de 
recolhimento n° 0224 de 07.05.98 a seguir transcrita, impresso o escudo Municipal Estado 
do Pará. Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - Pará. Secretaria de Finanças. 
Cálculo de Imposto sobre Transmissão de Propriedade "INTER VIVOS" (Imóveis e Direitos a 
Eles Relativos) Lei nO 003/89 de 13.03.89. Modalidade e Transmissão de Propriedade: compra 
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e venda, valor da avaliação da propriedade: R$ 18.650,00 (dezoito mil seiscentos e cinqüenta 
reais), alíquota sobre base de cálculo: 2% (dois por cento). Imposto de Recolher: R$ 373,00 
(trezentos e setenta e três reais). COMPRADOR: CLAITHON JOSÉ MOREIRA. VENDEDOR: 
ROGÉRIO GREGÓRIO BORGES. Localização do Imóvel: Rural, Lote n° 76, Gleba Bacajá. 
Denominado Fazenda Vale dos Sonhos, uma área de 3.047,0000 ha, neste Município. 
Responsável pelo cálculo de Imposto. (a) Francisco Paiva da Silva. Visto: Secretario de 
Finanças: (a) Edison Palheta Teixeira. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfírio(Pa), 07 de maio de 1998. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa. 
AV-5-M-559; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento n° 009/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba-se o bloqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 06 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 05 de Deze bro 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ/(MF) 00.465.78010001-45 

Folha 061 

ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSA MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 
Oficial Titular 

CPF/MF nO 033.624.342-15 
Escrevente Substituta 

CPF/MF n.o 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N.o 537- Centro 
Município de Senador José Porfírio - Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 554 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. X.X Data: 22 de Outubro de 1.993 .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 
iDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Imóvel Rural Gleba Ituna, denominado Fazenda Colibri, com uma área 
de 148.955.8705ha, situada neste Municipio .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x. 
NOME, DOMiCíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E 
COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 
Número do Registro Anterior. NIHIL .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.x.x. 
Imóvel: Rural, localizado neste Municipio de Senador José Porfirio - Pará, denominado de 
Fazenda Colibri. Gleba - Ituna, perfazendo uma área de 148.955.8705ha, com um Perímetro: 
333.830,11 com os seguintes limites e confrontações constantes do Memorial Descritivo: Norte: 
com quem de direito e Rio Bacajá; Leste: com o Rio Bacajá; Sul: com os Lotes: 02, 03, 04, 
10,18, 19,20,21,22,23, e 101; Oeste: com quem de direito e Lotes: 04, 10, 34,44,54,64 e 
75. Descriçâo do Perímetro: partindo-se do marco M-185, definido pela coordenadas 
geográficas de latitude: 03°31 '48"32 Sul e latitude 51°44'32'72 Oeste, Elipsóide SAD69; deste, 
segue a margem direita do Rio Bacajá com uma distância de 72.685,15 metros (setenta e 
dois mil e seis centavos e oitenta e cinco metros e quinze centímetros), chegar-se no marco 
M-158, deste, seguindo com azimute plano de 196"38'51" e distância de 28.960,00 mts (vinte 
e oito mil novecentos e sessenta metros), chegar-se no marco M-148, deste, seguindo com 
azimute plano de 270°00'01" e distância de 7.500,00 mts (sete mil e quinhentos metros), 
chegar-se no marco M-103-A, deste, seguindo com azimute plano de 0000'01" e distância 
de 38.100,00 mts (trinta e oito mil e cem metros), chegar-se no marco M-31, deste, seguindo 
com azimute plano de 270°00'01" e distância de 44.200,00 mts (quarenta e quatro mil e 
duzentos metros), chegar-se no marco M-24, deste, seguindo com azimute plano de 0000'01 
e distância de 3.400,00 mts (três mil e quatro centos metros), chegar-se no marco M-14, 
deste, seguindo com um azimute plano de 270°00'01" e distância de 4.000,00 mts (quatro 
mil metros), chegar-se no marco M-13, deste seguindo com azimute plano de 0°00'01" e 
distância de 3.200,00 mts (três mil e duzentos metros), chegar-se ao marco M-12, deste, 
seguindo com um azimute plano de 270°00'01" e distância de 4.600,00 mts (quatro mil e 
seiscentos metros), chegar-se no marco M-11, deste, seguindo com uma azimute plano de 
0°00'00" e distância de 6.600,00 mts (seis mil e seiscentos metros), chegar-se no marco M-5, 
seguindo com o azimute plano de 270°00'01" e distância de 19.800,00 mts (dezenove mil e 
oitocentos metros), chegar-se no marco M-2, deste, seguindo com o azimute plano de 
0°00'01" e distância de 6.600,00 (seis mil e seiscentos metros), chegar-se no marco M-2-A, 
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deste'; séguindo com o azimute plano de 90000'01" e distância de 26.400 mts (vinte 'e seis mil 
e trezentos metros), chegar-se no marco M-14-A, deste, seguindo com azimute plano de 
180°00'01" e distância de 6.600,00 mts (seis mil e seis centos metros) chegar-se no marco M-
6-A, deste, seguindo com azimute plano de 90000'01 e distância de 6.600,00 mts (seis mil e 
seiscentos metros), chega-se no marco M-13-A, deste, seguindo com o azimute plano de 
180°00'00" e distância de 6.600,00 mts (seis mil e seiscentos metros), chega-se no marco M-
25-A, deste, seguindo com o azimute plano de 90000'01" e distância de 19.800,00 mts 
(dezenove mil e oitocentos metros) chega-se no marco M-170, deste, com o azimute pano de 
0°00'01" e distância de 9.600,00 mts (nove mil e seiscentos metros), chega-se no marco M-
172-A, deste, seguindo com azimute plano de 66008'23" e distância de 2.200,00 mts (dois mil 
e duzentos metros), chega-se no marco M-173-A, deste, seguindo com o azimute plano de 
20°36'56" e distância de 5.500,00 mts, chega-se no marco M-174-A, deste, seguindo com 
azimute plano de 80°21'39" e distância de 2,868,07 mts (dois mil e oitocentos e sessenta e 
oito metros e sete centímetros), chega-se no marco M-175-A, deste, seguindo com azimute 
plano de 26°12'51" e distância de 5.700,00 mts, chega-se no marco M-185, ponto inicial da 
descrição do perímetro. Data. Responsável Técnico Téc, Agrimensor CREA-PA n° 3.345 TD (a) 
Geova Gomes de Morais - CPF nO 249.405.002125. Aprovado: Visto: Azimutes, Lados e Áreas: 
ESTAÇÃO: M-185, P-184, P-183, P-182, P-182-A, P-182-B, P-181-A, P-181, P-175, P-165, P-164, 
P-163, M-161-A, M-161, M-158-A, M-158, M-148, M-103-A, M-31, M-24, M-14, M-13, M-12, M-11, M-
5, M-2, M-2-A, M-14-A, M-6-A, M-12-A, M-25-A, M-170, M-172-A, M-173-A, M-174-A, M-175-A, M-
185. NORTE: 9.609.780,126, 9.607.273,644, 9.606,330,440, 9.606,866,333, 9.603,241,232, 
9.606,541,232, 9,609.216,130, 9,602,616,282, 9,595,616,276, 9,590,116,276, 9.583.016,294, 
9.580,616,280, 9,582.910,199, 9,573.616,248, 9.571,100,142, 9,572,062,429, 9,544,316,276, 
9.544,316,312, 9,582.416,112, 9,582.416,526, 9,585,816,526, 9,585,816,545, 9589016,545, 
9,589,016,567, 9.595.616,567, 9.595,616,663, 9,602,216,663, 9,602,216,663, 9602,216,535, 
9.595,616,535, 9,595.616,503, 9.589,016,503, 9,589,016,407, 9,598,616,407, 9,599,506,324, 
9,604.186,144, 9,504,666,376, 9,609,780,126, LESTE: 417,540,206, 418.788,223, 421,250, 
423.972,368, 427.475,750, 430,072,368, 430,979,144, 434.422,348, 435,722,314, 435,622,287, 
432,022,253, 434.822,241, 442,700,198, 441,322,207, 440,800,129, 444.018,605, 435,722,065, 
428.222,065, 428,222,250, 384,022,250, 384,022,266, 380,022,266, 380,022,282, 375.422,282, 
375.422,314, 355,622,314, 355.622,346, 382,022,346, 382,022,314, 388.622,314, 388,622,282, 
408.422,282, 408.422,328, 410,343,304, 412,194,783, 415,022,358, 417,540,206, AZIMUTE: 
153°31'50", 107°42'49", 76°29'38", 135°58'42", 38°11'51", 18°43'35", 152"26'55", 169°28'46", 
181°02'31", 206°53'14", 130°36'06", 73°45'55", 188°26'01", 191°43'20", 73°21'14", 196°38'51", 
270°00'01 ", 0°00'01 ", 270°00'01", 0°00'01 ", 270000'01", 0°00'01 ", 270°00'01", 0°00'01 ", 270°00'01 ", 
09°00'01", 180000'01", 180°00'01",90000'01",0000'01",66008'23", 20°36'56", 80°21'39", 26°12'51", 
LADO(m): 2800,00; 3.100,00; 2.294,57; 5.041,33; 4,199,10; 2,824,42; 7,444,03; 7,119,69; 5,500,91; 
7,960,53; 3,687,82; 8.205,14; 9,395,55; 2,569,70; 3,359,25; 28,960,00; 7.500,00; 38,100,00; 
44.200,00; 3.400,00; 4,000,00; 3,200,00; 4,600,00; 6,600,00; 19,800,00; 6,600,00; 26.400,00; 
6.600,00; 6,600,00; 19,800,00; 9,600,00; 2,200,00; 5,000,00; 2,868,07; 5,700,00, Levantamento 
este feito pelo Técnico Agrimensor (a) Geova Gomes de Morais CREA-PA nO 3,345 TD, 
Responsável Técnico, NOME, DOMICILIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETARIO: 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS LTDA, com sede estabelecida 
nesta cidade de Altamira - Pará, à Travessa Lindolfo Aranha n° 256, portadora do CGC/MF nO 
63,856.454/0001-89, Inscrição Estadual n° 15,159,077-0; Neste ato representado por seu 
sÓcio proptiêtário Sr. LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, residente 
ê domiciliado na cidade de Altamira - Pará, à Rua 1° de Janeiro nO 1446, portador da 
cédula de identidade RG nO 7.854-SSP/PA e detentor do CIC/MF nO 024,510,852-15, Numero 
do Registro Anterior: NIHIL, O referido é verdade e dou fé, Senador José Porfírio (Pa), 22 
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O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

A V-4-M-554; Certifico que cumprindo determinação da Excelentissima Sra. Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento n° 010/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba-se o bloqueio 
da presente matrícula. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio(Pa), 06 de 
Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 05 de D~zembro de 2008 

~ 

E DA SILVA E SOUSA" 
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de outubro de 1.997. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x. 
R-1-M-554; Nos termos da Escritura Pública de compra e venda, das Notas do Cartório do 1° 
Ofício da Comarca de Altamira - Pará, lançada ás f1s 196-vo/199 do livro n° 106, sob o n° 
6.310/93 de 03/08/1993; 194/196 livro nO 106 sob o nO 6.309/93; fls 154/156 do livro 107 sob o 
n06.311/93 fls 155/158-vo do livro nO 107 sob o n06.312/93 158-vo/161 do livro 107 sob o nO 
6.313/93; fls 161/163 do livro 107 sob o nO 6.314/93; fls 163/165 do livro 107 sob o nO 
6.315/93; fls 165/166 do livro 107 sob o n° 6.316/93; fls 167/169 do livro 107 sob o nO 
6.317/93; fls 169/171-vo do livro 107 sob o nO 6.322/93; fls 171-vo/173 do livro 107 sob o nO 
6.323/93; fls 176/178-vo do livro 107 sob o n° 6.325/93; tis 178-vo/180 do livro 107 sob o nO 
6.326/93; fls 173/176 do livro 107 sob o nO 6.324/93; f1s 180/182-vo do livro 107 sob o nO 
6.327/93; fls 185/187 do livro 107 sob o nO 6.329/93; fls 182-vo/185 do livro 107 sob o n° 
6.328/93; fls 189/191 do livro 107 sob o nO 6.331/93; f1s 191/192-vo do livro 107 sob o nO 
6.332/93; fls 192-vo/194 do livro 107 sob o nO 6.333/93; fls 194/197 do. livro 107 sob o nO 
6.334/93; fls 197/199 do livro 107 sob o n° 6.335/93; fls 22-vo/24 do livro 108 sob o n° 
6.329/93-A; fls 24/26 do livro 108 sob o n° 6.330-A; fls 36/37 do livro 108 sob o n° 6.335/93; 
fls 37-vo/39 do livro 108 sob o nO 6.336/93; fls 39-vo/41-vo do livro 108 sob o n° 6.337/93; fls 
43-vo145 do livro 108 sob o nO 6.339/93; fls 45-vo/47-vo do livro 108 sob o n° 6.340/93; fls 48 
do livro 108 sob o nO 6.341/93. O imóvel constante da presente matricula foi adquirida 
pela EMPRESA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS L TOA, acima já 
qualifica, por compra feita a PAULO ROBERTO SOEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, 
residente e domiciliado na cidade de Belém - Pará, á Travessa Mariz e Barros s/no, ora de 
passagem, portador da Carteira de Identidade n.o 918.433- SSP/PA e do CIC/MF nO 
018.042.333-68, pelo preço certo e ajustado de R$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros reais). 
Condições: A presente unificação foi feita de acordo com o requerimento, formados pelos 
proprietários, datada de 20 de outubro de 1997, com amparo no art. 234 e 235 e parágrafo 
de nO 6.015 de 31.12.1973 (Lei dos Registros Públicos) e deferimentos pelo titular deste 
Cartório. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 22 de outubro de 
1.997. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

AV-2-M-554; Procede-se a esta averbação de acordo com as atribuições que me são 
conferidas por Lei a requerimento datado de 23/10/97, a firma pela EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO TRÊS BARRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado 
interno, com sua sede nesta cidade de Altamira - Estado do Pará, sito à Travessa Lindolfo 
Aranha n° 256, portadora do CGC/MF nO 63.856.454/0001-89, Inscrição Estadual n° 15.159.077-0; 
Neste representado por seu sócio majoritário Sr. LUIZ GONZAGA DE SOUZA, brasileiro, 
casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Altamira - Pará, à Rua 1° de 
Janeiro n° 1446, portador da cédula de identidade RG nO 7.854 - SSP/PA e CPF/MF nO 
024.510.852-15, a "Reserva Florestal Obrigatória" em favor do - IBAMA, imóvel Rural 
designado de "Fazenda Colibrí"- Gleba Ituna - com uma área total de 148.955,8705 ha (cento e 
quarenta e oito mil, novecentos e cinqüenta e cinco hectares, oitenta e sete ares e cinco 
centiares), cuja petição fica arquivada neste Cartório, que no livro acima mencionado à .. 
margem da matricula n° 554. deste registro, totalizando uma área de 148.955,8705 ha, 
integrante do imóvel rural de propriedade acima mencionado, feita a averbação concernente 
à área constituída da exclusivamente como Reserva Obrigatória correspondente ao mínimo de 
50% (cinqüenta por cento) da superfície do imóvel, onde não será permitido corte raso e 
vedado a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou 
desmembramento da área, conforme estabelecem os dispositivos do parágrafo único do artigo 
44 da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (código florestal) dispositivo legal este que 
acrescido ao artigo 44 do Código Florestal da Lei nO 7.803 de 18 de julho de 1989. Assim 
está O referido é verdade e dou fé. Senador José POrfírio(Pa), 23 de outubro de 1997. 
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Livro n° 2 - C Folha 070 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNPJ/(MF) 00.465.78010001-45 
ISMAR JOSÉ DA SILVA E SOUSA MARIA LUZIA SOUZA DA SILVA 

Oficial Titular Escrevente Substituta 
CPF/MF n.o 033.624.342-15 CPF/MF nO 463.063.152-68 

Rua Tiradentes N° 537- Centro 
Município de Senador José Porfirio -Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRicULA: 563 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. X.X Data: 14 de Abril de 1.993 .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 
IDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Imóvel Rural - denominado Fazenda Castanhal, com uma área de 
69.696,0000ha situada neste Município .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 
NOME, DOMiCiLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: PAULA DOS SANTOS FREITAS, 
Número do Regístro Anterior. R-2-M-99, fls 76 do Livro 15-B do Cartório de Gurupá-PA .x.X.x.x.x 
Matricula de um imóvel Rural situado neste Município de Senador José Porfírio (antigo Souzel) 
- Pará, República Federativa do Brasil, localizado na margem direita do Igarapé Sebastião, 
afluente do Alto Xingu, com a denominação especial "Fazenda Castanhal", com uma área 
total de 69.696,0000ha (sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis hectares), e um 
perímetro de 105.600,00 mts (cento e cinco mil e seiscentos metros). Descrição do perímetro: 
partindo-se do marco M-01, por uma reta de azimute 3600, com a distância de 26.400,00 
mts, chega-se ao marco M-02, partindo-se deste por uma reta de azimute 96°30', com a 
distância de 26.400 mts, chega-se ao marco M-03, partindo-se deste ponto por uma reta de 
azimute de 180°00', com a distância de 26.400,00 mts, chega-se M-04, por uma reta de 
azimute 273°00, com a distância de 26.400,00 mts, chega-se ao marco de M-01, marco inicial 
do perímetro descrito; limites e confrontações: Norte; com terras de terceiros. Sul; Igarapé 
São Sebastião. Leste; com terras pertencentes a Gleba Menina Moça. Oeste; com terras 
pertencentes a Gleba Bom Jesus; Este imóvel encontra-se cadastrado no Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, sob n° 044024.058149-3. Proprietário: PAULA 
DOS SANTOS FREITAS, brasileira, viúva do lar, residente e domiciliada na cidade de Portei, 
Estado do Pará, portadora da cédula de identidade RG nO 281.513 - SSP/PA, 2° VIA e 
detentora do CIC/MF sob o n° 008.238.642-00. Numero do Registro Anterior: R-2-M-99, fls 
76 do livro 15-B, do Cartório de Gurupá - Pará. O referido é verdade e dou fé. Senador José 
Porfirio (Pa), 17 de agosto de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa. 
R-1-M-563; Nos termos da Carta de Ajudiação datada de 12.02.1.980, extraída dos autos de 
inventario do episódio de Manoel do Carmo da Silva Flores, Vicente Guedes dos Santos e 
Maria Madalena da Silva Santos, que transitou em julgado no Cartório o 2° Ofício da 
Comarca de Breves. feito esse que correram seus trâmites legais sendo afinal julgado por 
sentença de 25 de janeiro de 1980, o imóvel constante presente matricula foi adquirido pela 
senhora PAULA DOS SANTOS FREITAS, acima já qualificada, através de inventario dos 
bens deixados por falecimentos dos decujos. Sem valor declarado. Condições: Nihil. O referido 
é verdade e dou fé. Senador José Porfírio - Pará. 14 de abril de 1.998. O Oficial do ~egistro 
(a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.X.x.x.x.x.x.x:x.x.x.x 
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AV-2-M-563; Procede-se a esta averbação para constar o alvará do teor seguinte: "Alvará" o 
Dr. Armando Bráulio Paul da Silva - Juiz de Direito da 2° vara do Civil· e Comercio da 
Comarca de Belém. Pelo presente alvará, pela Sra. PAULA DOS SANTOS FREITAS, 
brasileira, viúva do lar, residente e domiciliada na cidade de Portei, Estado do Pará, na 
qualificação de representante legal do espolio de Manoel do Carmo da Silva Flores, Vicente 
Guedes dos Santos, falecidos naquela cidade de Portei, hei por bem autorizar requerente a 
promover a venda pelo melhor preço quem lhe convier, o imóvel sito neste Estado, titulado 
pelo poder público com Carta de Ajudiação, com uma área de quatro légua de frente por 
quatro léguas ditas de fundos aproximadamente, na margem direita do Igarapé São 
Sebastião, afluente do alto Xingu, no Município de Souzel, limitando-se pela frente com o 
citado Igarapé São Sebastião, pelo lado de baixo com a posse "Bom Jesus", pelo lado de 
cima com a posse "Menina Moça", e pelos fundos com terras devolutas do Estado, 
denominado seringal "Castanhal", devidamente transcrita no livro 3 de transmissão das 
transmissões, pertencentes a Comarca de Souzel, e arquivada no Cartório da Comarca de 
Gurupá, ás fls 99-vo, sob o nO 317; Este Alvará autoriza apenas a venda do Seringal 
Castanhal, e esta devidamente registrada nos livros próprios do Estado e tendo sido pago 
os impostos devidos ao Estado, Causa - Mortes, e tendo sido colhido os pareceres favoráveis 
dos representantes do Ministério Público e da Fazenda Estadual, hei por bem autorizar a 
requerente a promover a venda, pelo melhor preço e a quem lhe convier o referido imóvel 
em seu todo ou em parte, ficando com poderes para assinar a respectiva escritura pública 
de compra e venda e emitir o comprador na posse do imóvel, dominio e servidão assinar 
guias, petições, ficando isenta de prestações de contas futuras; ou autorizar esta venda 
através de procuração pública. CADEIA DOMINIAL: Completa: o primeiro proprietário: 
MANOEL DO CARMO DA SILVA FLORES, deixou por falecimento para sei filho: VICENTE 
GUEDES DOS SANTOS e MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS. Que por sua vez 
deixaram também por falecimento para sua única filha (herdeira única) PAULA DOS 
SANTOS FREITAS (inventariante). Dado e passado nesta cidade de Belém, Estado do Pará, 
aos dois (2) dias do mês de setembro (09) de 1997. O Juiz de Direito (a) Dr. Armando 
Bráulio Paul da Silva. Via-se um carimbo de reconhecimento de firmas e um carimbo de 
autenticação do Cartório de Val-de-Cães-Belém-Pará. O referido é verdade e dou fé. Senador 
José Porfirio(Pa), 14 de abril de 1.993. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa. 
AV-3-M-563; Procede-se a esta averbação para constar que nos termos da escritura 
pública de compra e venda, datada de 28.04.1998, lavrada às fls 113-vo/115-vo, do livro 127, 
sob o nO 7.842198, passada no Cartório do 1° Oficio de Notas da Comarca de Altamira - PA, 
do imóvel constante presente matricula foi desmembrada uma área de 43.692ha 42 a 24ca 
em favor do Sr. SIDNEI APARECIDO SERTINI, cuja nova matricula constará às fls 71 do 
livro 2-C, sob o n° 564. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio - Pará. 28 de 
abril de 1.998. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
AV-4-M-563; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública de compra e venda, 
datada de 2804.1998, lavrada às fls 115-V0/118 do livro 127, sob o n° 7.843/98, passada no 
Cartório do 1° Oficio de Notas da Comarca de Altamira -Pará, do imóvel constante presente 
matricula foi desmembrada uma área de 26.003ha57a76ca, em favor da DESTILARIA DE 
ALCOOL ISAITI L TOA, cuja nova matricula constará as fls 72 do livro 2-C, sob o nO 565. 
O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfirio (Pa), 28 de abril de 1998. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
AV-5-M-563; Procede-se a esta averbação para constar que a área de 43.692ha42a24ca 
que foi desmembrada do imóvel acima matriculado, em favor do Sr. SIDNEI APARECIDO 
BERTINI, conforme AV-3 desta matricula, volta a fazer parte integrante do referido imóvel, de 
acordo com os termos da escritura pública de distrato datado de 27 (vinte e sete) de maio 
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de 1998 (mil novecentos e noventa e oito) lavrada no Cartório Samuel Almeida do 1° Oficio 
da Comarca de Igarapé Miri - Pará, lançada as f1s 286-vo do livro nO 44, que fica arquivada 
neste Cartório para fins de direito, De um lado denominado VENDEDORA: PAULA DOS 
SANTOS FREITAS, brasileira, viúva do lar, residente e domiciliada na cidade de Portei, 
Estado do Pará, portadora da cédula de identidade RG n° 281,513 - SSP/PA, 2° VIA e 
detentora do CIC/MF sob o nO 008,238.642-00; Neste ato representada por seu bastante 
procurador o Sr, ANTÓNIO MANOEL CÓMARA LEAL, brasileiro, solteiro, comerciante, 
portador da cédula de identidade RG nO 1.349.226 - SSP/PA e do CIC/MF n° 086738.611-87, 
residente e domiciliado em Belém, Estado do Pará, á Travessa Quintino Bocaiúva n° 436, 
apartamento 301, e do lado denominado COMPRADOR: SIDNEI APARECIDO BERTIN, 
brasileiro, separado judicialmente, comerciante, portador da cédula de identidade RG nO 
115,288 - SSP/DF e do CPF/MF nO 023.635.931-20, residente e domiciliado na quadra 20, 
casa 45, etapa A, Valpaiso de Goiás, Estado de Goiás, quem digo que em conseqüência, 
todo domínio, direito, ação e posse do referido imóvel volta a fazer parte integrante do 
patrimõnio da vendedora, devolvendo ao comprador de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
Ficando a partir desta data sem efeito a AV-3 desta matricula, bem como a matricula n° 564 
de 28.04.1998, ás fls 071 do mesmo livro, Condições: ás da escritura, O referido é verdade 
e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 15 de maio de 2006, O Oficial do Registro (a) Ismar 
José da Silva e Sousa X,X,X,X,X,X.X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X.X,X,X,X,X.X.X,X,X.x,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X.X,X.x. 
AV-6-M-563; Certifico que cumprindo determinação da Excelentissima Sra, Desembargadora 
Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, através de 
Provimento nO 010/2006-CJCI de 17 de maio de 2006, para constar averba-se o bloqueio 
da presente matricula. O referido é verdade e dou fé, Senador José Porfirio(Pa), 06 de 
Junho de 2006, O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x,x,x,x,x,x,x,x 

O referido é verdade e dou fé, 
Senador José Porfirio(Pa), 05 de ezembro 2008 

Ca:tório Ism:H Silva 
do Único Oficio 
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Livro nO 2 -C 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO ISMAR SILVA 

CNP J/(MF) 00.465.78010001-45 

Folha nO 050 

ISMAR JOSÉ DA SilVA E SOUSA MARIA lUZIA SOUZA DA SilVA 
Oficial Titular Escrevente Substituta 

CPF/MF nO 033.624.342-15 CPF/MF n.o 463063152-68 

Rua Tiradentes N° 537- Centro 
Município de Senador José Porfírio - Estado do Pará - CEP 68.360-000 

Certidão de 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

MATRíCULA: 543 .x .. x.xx.x.x.x.x.x.x.x.xx.x. x.Data: 14 de Julho de 1.997 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
IDENTIFICAÇÃO NOMINAL: Imóvel Rural denominado "Fazenda West'co" neste Município. 
NOME, DOMiCíLIO E NACIONALIDADE DO PROPRIETÁRIO: WEST'CO PETRÓLEO 
L T[)A, .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x. 
Número do Registro Anterior: Nihil .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X .. X.X.X.X.X.X.xX.X.X.X.x.x.x.x.x.x. 
Matrícula de um imóvel rural denominado de " Fazenda West'co", localizado neste 
Município de Senador José POrfírio-Pará, Comarca do mesmo nome, com uma área de 
28.011.01 ha (vinte e oito mil e onze hectares, setenta e quatro ares e zero um centiares), 
Parte da Fazenda São João ou Gleba "C" com os limites e confrontações seguintes: 
MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMEMBRAMENTO: Limites e Confrontações começa 
pelo Marco-O (zero) o qual se acha cravado junto a confrontação da Gleba- O objeto do 
mesmo desmembramento e a 30,00 metros da margem do Rio Xingu; Daí segue 
confrontando com o referido Rio, com azimute verdadeiro de 11 °45 00' WGr onde na 
distância de 8.050 metros, por vários rumos, vai atingir o Marco M-1, cravado a 30,00 
mts., de sua margem direita, junto a confrontação da Gleba- B, daí segue por esta 
confrontação com o azimute verdadeiro de 90°00'00" onde na distância de 21.799,90 mts., 
vai atingir o Marco M-2, cravado, junto a confrontação da Gleba l daí, segue por esta 
confrontação e pela Gleba- K com azimute verdadeiro de 205°00'00", onde na distância de 
17605,00 mts., vai atingir o Marco M-3, cravado junto a confrontação da Gleba -E; daí 
segue por esta confrontação com azimute verdadeiro de 270°00'00' onde na distância de 
5.810,70 mts., vai atingir o Marco 4, cravado à confrontação da Gleba-O; daí segue por esta 
confrontação com o azimute verdadeiro de 0000'00', onde na distância de 9.200,00 mts. vai 
atingir o Marco M-5, Daí segue ainda por mesma confrontação, com o azimute verdadeiro de 
270°00'00", onde na distância de 15.890,20 mts., vai atingir o Marco-O ou ponto de 
partida,onde teve inicio a presente descrição, encerrando a poligonal, uma área exata de de 
28.011,74,01 ha O perímetro somou 84.355,10 metros lineares. Nada mais havendo a se 
fazer constar no presente memorial RT. BSB. Em 20 de Maio de 1.996.Ricardo Melvin 
Ferreira de Oliveira - CREA 51.2081TD - 6a Região. PROPRIETÁRIO: WEST'CO 
PETRÓLEO LT[)A, portadora do CGC/MF n.o 01.299.229/001-31, sito a Av. Tropical, 
Módulo 12 Distrito Industrial Brasil Central, Senador Canedo-Goiás. Número do Registro 
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Anterior: Nihil. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio (Pa), 14 de· Julho da 
1.997. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx 
R-1-M-543; Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 27 de 
dezembro de 1.976 lavrada no Cartório Samuel Almeida 1 ° Ofício da Comarca de Igarapé 
Miri-Pará às fls. 165/168-VO do livro n° 44, o imóvel constante da presente matrícula foi 
adquirido por WEST'CO PETRÓLEO L TOA, acima já qualificada, neste ato representada 
por seu bastante procurador o Sr. JÂNIO TORRES HONORATO, brasileiro, casado, 
comerciante, portador da cédula de identidade RG n.O 1.131.152-SSP/GO e do CPFIMF 
n ° 167.533.671-68, residente e domiciliado à Rua 269 nO 112-ST Coimbra-Goiânia-GO, 
conforme procuração ficou arquivada naquele Cartório para os fins de direito por compra 
feita ao senhor AYDES NEVES RUFINO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da 
cédula de Identidade RG N.o 1654210- SSP/PA e do CPF/MF nO 363.703.392-53, 
residente e domiciliado na cidade de Belém, representado neste ato por seu bastante 
procurador o Sr. RICARDO MOREIRA, brasileiro, divorciado, portador da cédula de 
Identidade RG. nO 177523-SSP/GO e do CIC/MF n° 093.990.971-53, residente e 
domiciliado no Município de Goiás, conforme procuração lavrada no livro nO 50 fls.091-vo 
do Cartório da Comarca de Igarapé Miri neste Estado,ora de passagem por esta cidade, 
cuja cópia fica arquivada neste Cartório para fins de direito pelo preço certo e ajustado de 
R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).Condições; às da escritura. CERTIDÃO: Certifico a 
dou fé que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis- I.T.B.1. foi pago pelo Documento 
de Arrecadação Municipal- DAM, junto a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
Pará, através da Guia de Recolhimento a seguir transcrita: nO 0301. Impresso o Escudo 
Municipal. Estado do Pará. Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio. Secretaria de 
Finanças. Cálculo de Imposto Sobre a Transmissão de Propriedade "Inter Vivos" (Imóveis e 
Direitos a Eles Relativos) Lei nO 003/89 de 13.03.89. Modalidade e Transmissão de 
Propriedade. Compra e Venda. Valor da Avaliação da Propriedade: R$ 30.000,00 (Trinta 
Mil Reais). Alíquota sobre a a base de cálculo; 2% (dois por cento). Comprador: WEST'CO 
PETRÓLEO L TOA. Vendedor: AYDES NEVES RUFINO. Localização do Imóvel; Rural 
Gleba "C", com uma área de 28.011.74.01 ha, Município de Senador José Porfírio-Pa. 
Responsável pelo Cálculo do Imposto. (a) Francisco Paiva da Silva.Visto. Secretário de 
Finanças,assinatura ilegível. Certifico ainda que as pastes contratantes através de seus 
procuradores os Srs. Ricardo Moreira e Jânio Torres Honorato declaram assumir inteira 
responsabilidade pela legitimidade e procedência dos documentos por eles apresentados 
resignando-se a parte a responder civil e criminalmente por eventuais· vícios ou 
irregularidades que neles se contenham .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
AV-2-M-543; Procede-se a esta averbação para constar a Titularidade Cadeia Sucessória e 
Dominial. O imóvel da presente matrícula foi desmembrado de uma área maior de 
278.784.00aOOca e um perímetro de 211.200 metros situado na Gleba "São João" com 
a denominação de Fazenda São João localizada neste Município de Senador José Porfírio
Pará, adquirido pelo outorgante vendedor através de Escritura Pública de Compra e Venda 
lavrada em livro 39-B Fls. 111-vD datada de 02 de abril de1.996, do Espólio de Mathias 
da Silva Pinheiro, que adquiriu de Domingos Pereira Cardoso, vendeu através de escritura 
pública de compra e venda à Sebastião José de Carvalho, e este também através 
de compra e venda à Antonio Xavier de Mendonça Furtado, que vendeu a Domingos 
Monteiro Noronha que por sua vez vendeu à Antonio Maria de Jesus, que por sua vez 
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vendeu à José Maria da Costa Filho, que por sua vez vendeu através de escritura 
pública de compra e venda à Mathias da Silva Rufino, fechando assim a cadeia dominial 
do referido imóvel. O referido é verdade e dou fé. Senador José Porfírio(Pa), 14 de julho de 
1.997. O Oficial do Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

AV-3-M-543; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública datada de 14 
de outubro de 2004 lavrada nestas Notas às folhas 127/130 do livro nO 03 sob o número 
de ordem 150/2004, para constar que do imóvel constante da presente matrícula fora 
desmembrada uma área de 3.375,7605 ha em favor da Empresa GOLO PETRO 
CORRETORA E CONSULTORIA L TOA, CNPJ/MF nO 04.367.143/0001/07, cuja nova 
matrícula constará às folhas 015 do Livro 2-D sob o número 701. O referido é verdade e 
dou fé. Senador José Porfírio, 14 de outubro de 2004. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

AV-4-M-543; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública datada de 14 
de outubro de 2004 lavrada nestas Notas às folhas 130/133 do livro n. o 03 sob o número 
de ordem 151/2004, para constar que do imóvel constante da presente matrícula fora 
desmembrada uma área de 4.105,3381 ha em favor da Empresa GOLO PETRO 
CORRETORA E CONSULTORIA LTOA, CNPJ/MF nO 01.299.299/0001/31, cuja nova 
matrícula constará às folhas 016 do Livro 2-D sob o número 702.0 referido é verdade e 
dou fé. Senador José POrfírio, 14 de outubro de 2004. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

AV-5-M-543; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública datada de 14 
de outubro de 2004 lavrada nestas Notas às folhas 133/136 do livro n. o 03 sob o número 
de ordem 152/2004, para constar que do imóvel constante da presente matrícula fora 
desmembrada uma área de 4.106,3380 ha em favor da Empresa GOL O PETRO 
CORRETORA E CONSULTORIA L TOA, CNPJ/MF nO 01.299.299/0001/31, cuja nova 
matrícula constará às folhas 017 do Livro 2-D sob o número 703.0 referido é verdade e 
dou fé. Senador José Porfírio, 14 de outubro de 2004. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.l,<.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

AV-6-M-543; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública datada de 14 
de outubro de 2004 lavrada nestas Notas às folhas 136/139 do livrei .n.o 03, sob o número 
de ordem 153/2004, para constar que do imóvel constante da presente matrícula fora 
desmembrada uma área de 4.105,9628 ha em favor da Empresa GOLO PETRO 
CORRETORA E CONSULTORIA LTOA, CNPJIMF n.O 01.299.299/0001/31, cuja nova 
matrícula constará às folhas 018 do Livro 2-D sob o número 704.0 referido é verdade e 
dou fé. Senador José Porfírio, 14 de outubro de 2004. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.xX.x.x.X.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

AV-7-M-543; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública datada de 14 
de outubro de 2004 lavrada nestas Notas às folhas 139/141 do livro nO 03 sob o número 
de ordem 154/2004, para constar que do imóvel constante da presente matrícula fora 
desmembrada uma área de 4.106,589 ha em favor da Empresa GOLO PETRO 
CORRETORA E CONSULTORIA L TOA, CNPJ/MF n.o 01.299.299/0001/31, cuja nova 
matrícula constará às folhas 019 do Livro 2-D sob o número 705. O referido é verdade e 
dou fé. Senador José Porfírio, 14 de outubro de 2004. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .. 
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AV-8-M-543; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública datada de 14 
de outubro de 2004 lavrada nestas Notas às folhas 142/144 do livro n° 03 sob o número 
de ordem 155/2004, para constar que do imóvel constante da presente matrícula fora 
desmembrada uma área de 4.105,0298 ha em favor da Empresa GOlO PETRO 
CORRETORA E CONSULTORIA l TOA, CNPJ/MF nO 01.299.299/0001/31, cuja nova 
matrícula constará às folhas 019 do Livro 2-D sob o número 705.0 referido é verdade e 
dou fé. Senador José Portírio, 14 de outubro de 2004. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
AV-9-M-543; Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública datada de 14 
de outubro de 2004 lavrada nestas Notas às folhas 145/147 do livro n° 03 sob o número 
de ordem 156/2004, para constar que do imóvel constante da presente matrícula fora 
desmembrada uma área de 4.106,7218 ha em favor da Empresa GOlO PETRO 
CORRETORA E CONSULTORIA l TOA, CNPJ/MF n° 01.299.299/0001/31, cuja nova 
matrícula constará às folhas 020 do Livro 2-D sob o número 706.0 referido é verdade e 
dou fé. Senador José Portirio, 14 de outubro de 2004. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
AV-10-M-543; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das 
Comarcas do Interior, através de Provimento nO 010/2006-CJCI de 17 de maio de 
2006, para constar averba-se o bloqueio da presente matrícula. O referido é 
verdade e dou fé. Senador José Portírio(Pa), 06 de Junho de 2006. O Oficial do 
Registro (a) Ismar José da Silva e Sousa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .. 

O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Portírio(Pa), 05 de Dezembl de 2008 

DA SILVA E SOUS 
Oficial do Registro 
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separado judicialmente, pecuarista, portador da Identidade nO 6474/RS e do CIC/MF na 
015.401.303-04, residente e domiciliado na cidade de Belém(pa), consoante os 
termos da procuração particular, datada de 28 (vinte e oito) de Fevereiro de 1.997, 
devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos 20 Ofício 
dessa Comarca no livro n° B, sob o na 909, em 12.03.1997, cuja cópia fica 
arquivada neste Cartório para os fins de direito, pelo preço certo e ajustado de R$ 
30.000,00(trinta mil reais). Condições: às da escritura. por compra feita a Certidão: 
Certifico e dou fé que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITB.I., foi pago 
junto a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio(Pa), através do Talão TM-2 nO 
002 no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e da taxa e emolumentos R$ 5,00 
(Cinco reais) perfazendo o total de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), conforme 
Guia de Recolhimento n° 0252 de 17.03.1.997 a seguir transcrita: Impresso o 
Escudo Municipal, Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio. 
Secretaria de Finanças. Cálculo de Imposto sobre Transmissão de Propriedade "Inter 
Vivos" (Imóveis e Direitos a Eles Relativos) lei na 003/89 de 13.03.1989. Modalidade e 
Transmissão de Propriedade. Compra e Venda. Valor da avaliação da propriedade: R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). Alíquota sobre a base de cálculo: 2% (dois por cento). 
Imposto a recolher: R$ 600,00 (seiscentos reais). Comprador: MADEREIRA MARCO 
L TOA. Vendedor: MADESTELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTACÃO L TOA. 
Localização do imóvel: Município de Senador José Porfírio (Pa). Área de 
11.997ha80a10ca. Responsável pelo cálculo do Imposto; Francisco Paiva da Silva. 
Visto. Secretário de Finanças: Assinatura ilegível. O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio(Pa), 17 de Março de 1.997. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x 
AV-3-M-517; Certifico que cumprindo determinação da Excelentíssima Sra. 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de Justiça das Comarcas 
do Interior, através de Provimento na 010/2006-CJCI de 17 de Maio de 2006, para 
constar averba-se o bloqueio da presente matricula. O referido é verdade e dou fé. 
Senador José Porfírio (Pa), 06 de Junho de 2006. O Oficial do Registro (a) Ismar José 
da Silva e Sousa .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.xX .. X.xX.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.xX.X.X.X.X.X.X.x. 

O referido é verdade e dou fé. 
S,n,doe Jo,' Po"'c'o(P,), OS de D",m~o8 
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