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ILMO SR. Vitor Reis Salum Tavares Gestor Ambiental do Núcleo Regional de 
Gestão das Denúncias Ambientais e Controle Processual do Sul de Minas. 

Auto de Infração n°: 021681/2016. 
Nome do Autuado: Márcio Bittar Nehemy- Fazenda Santa Luzia. 
Número do CPF do autuado: 214.201 .226-49 

Márcio Bittar Nehemy, residente e domiciliado a Avenida José Patrocínio 

Pontes, 1.172- Mangabeiras, no município de Belo Horizonte, inscrito no CPF/MF n°: 

214.201 .226-49, não se conformando com a decisão referente a defesa do auto de 

infração acima mencionado, do qual foi notificado no dia 30/08/2016, vem, 

respeitosamente, no prazo legal, apresentar seu recurso administrativo, pelos motivos 

de fato e de direito que se seguem: 

I- DOS FATOS: 

Foi realizada na Fazenda Santa Luzia uma fiscalização, na qual se verificou 

qual é a situação do empreendimento perante as normas e leis ambientais. Após a 

fiscalização, foi lavrado um auto de infração bem com foi aplicada uma multa no valor 

de 4.155,31 reais. Após a ciência da situação por parte do autuado, o mesmo entrou 

com um recurso do auto, buscando a suspensão do mesmo e solicitando um prazo para 

que ele pudesse se regularizar perante o órgão ambiental, porém, a defesa não foi 

aceita pelo gestor ambiental que a analisou. 

11- DO DIREITO: 

O autuado, de acordo com o que foi dito no ofício referente ao indeferimento 

do recurso do auto de infração, esta disposto a pagar o que lhe foi imputado pelo agente 

ambiental , porém, após uma efetiva análise a legislação ambiental, o mesmo verificou 

que possui algumas atenuantes que deverão ser aplicadas sobre o valor da multa base. 

Conforme demostra o Cadastro Ambiental Rural e a escritura do imóvel em 

anexo, a propriedade se encontra com a reserva legal preservada e averbada, devendo 

-se levar em conta como medida atenuante, de acordo com o artigo 68, I, "f ' do decreto 

44.844/2008, que possui a seguinte redação: 

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas 
circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o que se 
segue: 

I - ATENUANTES: 
f) tratar-se de infração cometida por produtor rural em 
propriedade rural que possua reserva legal devidamente 
averbada e preservada hipótese em que ocorrerá a redução da 
multa em até trinta por cento; 



Verifica- se como outra atenuante, o fato do autuado ser primário nas questões 

ambientais e que o mesmo colaborou com a vigilância e fiscalização realizada pelo 

agente ambiental e dessa forma deve - se aplicar a atenuante existente no artigo 14, IV 

da lei 9.605/98 que diz: 

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: 
[ .. . ] 
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e 
do controle ambiental. 

Ressalta- se também que o artigo 68, I, "f ' do, que reitera a redação do artigo 

14, IV da lei 9.605/98 e confirma que a colaboração do autuado deve ser levada em 

conta na aplicação da autuação. 

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas 
circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o que se 
segue: 

1- ATENUANTES: 
e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na 

solução dos problemas advindos de sua conduta, hipótese em 
que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento; 

Vale destacar ainda, que conforme o certificado em anexo, o mesmo já se 

encontra ambientalmente regularizado e com os respectivos certificados autorizativos. 

111 - DA CONCLUSÃO: 

Diante de todo o exposto, espera e requer que seja acolhido o presente 

recurso, havendo uma diminuição no valor da multa haja visto que a propriedade se 

encontra ambientalmente regularizada e possui atenuantes de pena. 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

Boa Esperança, 02 de setembro de 2016. 

Gil rreira Redigolo 
Procuradora 
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,-- - J Governo do Estado de Minas Gerais 

Sistema Estadual de Meio Ambiento 
Secretaría de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentilve/ 
Subsecretaria de Fiscalização Ambiental 
Superintendência de Atendimento e Controle Processual 
Núcleo de Gestão das Denúncias Ambientais e Controle Processual 

OFÍCIO Nº 1142/2016 
Varginha, 16 de agosto de 2016 

Ref.: Julgamento de Auto de Infração. 
Prezado(a) Senhor(a), 

A Subsecretaria de Fi5calização Ambiental, órgão da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, examinou o Processo Administrativo nº 

442039/16, relativo ao Auto de Infração nº 21681/2016 e decidiu: 

Manter a penalidade de multa simples no valor de R$ 4.155.31 (Quatro mil 

cento e cinquenta e cinco reJis e trinta e um centavosL nos termos do art 
83, anexo I, código 108 do DE:'creto de nº. 44.844/08. 

Caso a autuação gere Reposição Flort:stai/Pesca V.S!! estará recebendo dois (02) 
DAE's para pagamento. lembramos que, fH)S termos da Legislação Ambiental, V. Si! dispõe 
do prazo de 20 dias a contar da data do :ecebimLnto desta notificação, para efetuar o 
pagamento do valor atualizado da multa Sl•nple:;, •;ob pt~na de encammharncnto do processo 

p?ra fim de inscrição do valor .. ~m divida atr '"· ou '' pra.'r cl~ 30 dias para, querendo, 
..lpn:St..Pl<;Ji t 1..:\.•ll!>ú ~onna ô ~l:d~<t.), d '>L. · .tL• . • :! ll •• tG '..' :-- ..!• ~• J CirUti~1;u CO ~~~c. rl\.~ fiO 

rodape. 

Para demais informações, favor entrar em contato com Núcleo de Gestão de Denúncias e 
Controle Processual, no telefone (35}3229-1938 ou através do e-mail 

nudec.sm@meioambiente.mg.gov.br. 

Atenciosamente, 

' \ 
'' \ I lf'.\ A' 
~~\~~~ ~~ 
Vitor Reis Salum Tavares 

Gestor Ambiental 

Márcio Bittar Nehemy 

Ave. José Patrocínio Ponte, 1172_- Mangabeiras 

Belo Horizonte- MG 
CEP: 30.210- 090 

Centro Admmistrativo Regional Sul de Mtnas 
AvenidA Manoel Otmz. 145. Bairro Industrial JK - Varginha/ MG 

CEP: 37062-400 Tel: (35) 3229 1816 

/) / 



Governo do Estado de Minas Gerais 
Sistem,"J Estadual de Meio Ambiente e Recursos H{dricos 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustl'ntável 
SubsecretariA de Fisc..'1Jizaçiio Ambiental 
Superintendência de Atendimento e Controle Processual 
Niic/oo de Gestào de Denúncias e Controle Processual 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Empreendedor/Empreendimento: Márcio Bjttar Nehemy 

Processo:442039/16 

Infração: 108 -Grave 

Auto de Infração: 21681/2016 
,, 

Nos termos do art. 43 do Decreto n.2 45.824/2011, a Sub~ecretária de 
F-iscalização Ambiental, ern atendimento dO dispo~to no:. artigos '37, 38 c 81 do 
Decreto n.!! 44.844/2008, e tend.o em vista o Parecer Técnico acostndo aos autos, 
decide: 

• Conhecer a defesa apresentada pelo Autuado, .haj<t vista que 
tempestiva1 nos lerrnos do·art. '33 do Decreto n.!'' 44.844/2008, e 
uma vez que foram rcspeit<JdoS;·~equisltos estabelecidos pL•Io 
art. 34 do Decreto n.º 44.844/2008; 

• Não acolher os argumentos apresentad0s pelo Autuado em 5Ud 

defesa, face à ausência de fundamentos de fato e de direito que 
Justifiquem J c;eu nco!J·;m~rüo e tnnd(l em vi-:ta ('St ar o Auto dt> 
Infração n.º 21681/2016 em conform1dade com os requisrtoc; 
formais previstos no Decreto n.º 44.844/2008; 

• Manter a penalidade de multa simples no valor de R$ 4155,31. 
(Qu<ltro mil cento e cir;quentn e cinco rears e trinta e um 
centavos), nos termos do art. 83, anexo I, códieo 108 do Decreto 

de n~. 44.8411/08; 

Drante disso, notifique-se o Autuado ilcerca do teor destJ der.isflo 
administrativa, para apresentar Recurso no prazo de 30 (trinta) d1as ou efetuar o 
!)agamonto do valor atualizado da multa no prazo de 20 (vinte) dias, ~ob pena de 
encammh~mento do processo administrativo para fins de inscrição do valor em dívidd 
ativa do Estado. 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2016. 

~~~lo 
Subsccrctârta de Fiscnllzação .t\m biental. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

.. 
. _?? 
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SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HfDRICOS 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEtHAVEL 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 
INSTITUTO MINEIRO DE GESl ÃO DAS ÁGUAS 

Planilha de Cálculo 

I DEVEDOR : Mareio Bittar Nahemy CPF J CNPJ: 214 201 226-49 
I 

ENDEREÇO: Avenida Jose do Pa1roan10 Pon1cs 1172 

BAIRRO: Mar~g<tbclros 

UUNICIPIO: GUARANESIA 

CEP: 
UF: 

30210-o90 
' MG 

: NATUREZA DA DIVIDA I 

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO 

r 
DATALAVRATURA li NOTIF!CAÇAOOOAI 

CORREÇÃO MONETÁRIA 
~ L 

JUROS I VALOR ORIGINAL I 

21• dia Notificaçlo ~ 
I 

Multa ambiental 19.11/2016 24/212016 16/3/2016 R$ 4 155.31 

--- --- -·- --- -- -----r-------'------_,_... 

fator de atualizaç-ão mnnctárin. conforme tabela TJMG Dezemhro/2014 
I 

0,0000000 

.. - -
Valor atualit.ado RSO,OO 

-·- t 

J mo~ de ntom 15 I RS 0,00 

TOTAL ATUALIZADO até 311lll2fiJ4 R$0,00 I 

t- ----- ~----

101312016 1,0&59107 

Fatoi/Valor RS- SELIC Acumulado 1 

R$ 232,61 

TOTAL ATUALIZADO R$-4.387,92 

NÚCLEO UE GEST;\O DE J>E~ÚNC'IAS I~ CO~TROI.E I'KOCI<:SSUAL SUL DE MINA 

I ~ 
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR 

I Registro no CAR: MG-3128303-68C692A1E4D244F3A87824D34491A972 I Data de Cadastro: 02/02/2016 00:07:11 

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR 

Nome do Imóvel Rural: Fazenda Santa Luzia 

Municfpio: Guaranésia UF: Minas Gerais 

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: I Latitude: 21 •17'4 7 ,24" s Longitude: 46°46'20,36" O 

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 153,8221 Módulos Fiscais: 5,49 

Código do Protocolo: MG-3128303-ED98.25D7.235D.88D1.C8DB.467D.C3CO.BD7C 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos§ 2° do art. 14 e § 3° do art. 29 da Lei n° 12.651, de 2012, e se 
constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei; 

2. O presente documento representa a confirmação de que fo1 realizada a declaração do Imóvel rural no Cadastro Ambtental 
Rurai-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente; 

3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório; 
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor 

rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de PreseNação Permanente, de 
uso restrito e de ReseNa Legal poderá ser acompanhado no sftio eletrônico www.car,goy.br; 

6. Esta inscrição do imóvel rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não 
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos 
ou por motivo de irregularidades constatadas; 

7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de 
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercícro da atividade econômica no imóvel rural; 

8. A inscrição do Imóvel rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de dtrerto de propnedade ou 
posse; e 

9. o declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o imóvel rural declarado em seu nome, sem prejufzo de 
responsabilização por danos ambientais em área contfgua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou 
posse. 

CAR - Cadastro Ambiental Rural 

Página 1/3 
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR 

I Registro no CAR: MG-3128303-68C692A1E4D244F3A87824D34491A972 I Data de Cadastro: 02/02/2016 00:07:11 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de 
propriedade/posse/concessão [148,8400 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [153,8221 
hectares]. 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR 

I CPF: 21420122649 I Nome:MÁRCIO BITTAR NEHEMY 

ÁREAS DECLARADAS (em hectares) 

Imóvel Imóvel 

Área Total do Imóvel 153,8221 Área Consolidada 114,1036 

Área de Servidão Administrativa 0,0000 Remanescente de Vegetação Nativa 39,4433 

Área Liquida do Imóvel 153,8221 Reserva Legal 

APP I Uso Restrito Área de Reserva Legal 30,7988 

Área de Preservação Permanente 13,1638 

Área de Uso Restrito 0,0000 

CAR- Cadastro Ambiental Rural 

Página 2/3 
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR 

I Registro no CAR: MG-3128303-68C692A1E4D244F3A87824D34491A972 I Data de Cadastro: 02/02/2016 00:07:U 

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL 

Número da Matricula Data do Documento Livro Folha Municlpio do Cartório 

10.928 21/08/2013 02 01 Guaranésia/MG 

1.742 21108/2013 2 1 Guaranésia/MG 

12.710 27/01/2015 2 1 Guaranésia/MG 

-- ~- ~--------

CAR- Cadastro Ambiental Rural 
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Uvron.o 2 BJ REGISTRO DE IMÓVEIS -REGISTRO GERAL Ano: 
2010 / 

MATRíCULA W 10.928 GUARANÉSIA, 09 DE DEZEMBRO DE 2010 
UM IMÓVEL RURAL, denominado FAZENDA DAS PRIMAVERAS 11, com a área total de 
73,31,00ha, situado neste Municipio de Ouaranésia-MG, designado GLEBA "02", com as seguintes 
divisas, confrontações c: orientações magnéticas:- Tem inicio numa cerca na divisa com Joaquim Della 
Torre, definido por vértice 25 e pelas coordenadas geográficas E(X) 0.315.361,35 e N(Y) 7.643.654,93, 
seguindo-se pela cerca com o azimute 57"22' c uma extensão de 358,52 metros, até um córrego, v~rtice 
26, dal, segue pelo córn::go abaixo, em curva, divisa natural, numa extensão total de 245,27 metros, até 
uma cerca no diviso com Antonio da Silva Pinheiro, vértice 27, confrontando até ai, com Joaquim Della 
Torre, daí, segue pc:la cerca com o azimute 63°59' e uma extensão de I 52,68 metros, até um canto, vértice 
28, da f, segue pelo cerca curn o azimute 356°40' e uma extensl!o de 351 ,88 metros, até outro canto, vértice 
29, divisa com Francisco Nefe, confrontando até a! com Antonio da Silva Pinheiro, daf, segue pelo cerca 
com o azimute 34°21' e uma extensão de li 5,48 metros, até outro canto, vértice 30, da!, segue pela cerca 
com o azimute 36°58' c uma extensão de 209,38 metros, até outro como, vértice: 31, ao lado de uma 
estrada. da!, segue pela cerca acompanhando-se a estrada, com o azimute 62°50' e uma extensão de 19,17 
metros, até um córrc.:go, vértice 32, da!, segue pelo córrego acima, em curva, divisa natural, numa 
extensão total de 231,55 metros, até a barra com um outro córrego à esquerda, vértice 33, confrontando 
até certa altura com Francisco Nef~ e depois com Sucessores de Roberto Cleber da Cunha Carvalho, da!, 
segue por esse outro córrego acima, em curva, divisa natural, numa extensão total de 233,34 metros, até a 
sua nascente, vértice 34, dní, segue por uma groUI ucima, em curva, divisa natural, numa extensllo total de 
83,39 metros, até uma cerca na sua cabeceira, vértice 35, duí, segue pela cerca com o azimute 32"21' e 
uma extcnsllo de 167,60 metros, até outro canto, vértice 36, da!, segue pela cerca com o azimute 305°44' e 
uma extensão de 82,09 metros, até outro canto, vértice 37, da!, segue pela cerca com o azimute 242°47' e 
uma extensão de 37,42 metros, até outro canto, vértice 38, do f, segue pela cercu com o azimute 269°04' e 
uma extensão de 74,94 metros, até outro canto, vértice 39, divisa com Francisco Nefe, confrontando até 
ol, ainda com Sucessores de Roberto Cleber da Cunha Carvalho, dal, segue pelu cerca em curva, com o 
azimute inicial de 284"52' c uma extensão total de 90,80 metros, até outro canto, vértice 40, confronLSndo 
até ai, com Francisco Nefe, dal, segue em rumo com o azimute 13°48' e uma extensão de 342,18 metros, 
até um carreador, vértice 41, daí, segue pelo carreador em curva, com o azimute inicial de 146°58' e uma 
extensão total de 44 8, 77 metros, até um canto, vértice 42, da!, segue em rumo com o azimute 212°45' e 
uma extensão de 65,22 metros, até outro canto, vértice 43, 110 lado de um correador, daí segue pelo 
carreador em curva, com. o azimute inicial de 128"29' e uma extensão total de 402,81 metros, até outro 
canto, vértice 44, confrontando até certa altura com a gleba 04, denominado Fazenda das Primaveras IV e 
depois com a gleba 03, denominada Fazenda das Primaveras 111, da!, segue em rumo com o azimute 
222°5 I' e uma extensão de 199,28 metros, até outro canto, vértice 45, dai, segue em rumo com o azimute 
253°54' e uma extensão de 13,72 metros, até outm canto, ao lado de um carreador, vértice 46, dai, segue 
pelo carreador em curva, com o azimut.: inicial de 220°40' c uma extcnsilo total de 119,02 metros, até 
outro canto, vénicc 4 7, da!, segue em rumo cotn o aztmute 195°06' c uma extensão de 116,35 metros, até 
outro canto, vértice 48, daí, segue em rumo com o azimute 115°30' e uma extensão de 78,60 metros, até 
outro canto em um carrcudor, vértice 49, daí, segue pelo ~;arreador em curva, com o azimute inicial de 
128°49' c uma extensilo totul de 161 ,69 metros, até outro canto, vértice 50, daí, segue em rumo com o 
azimute 232°59' e uma extensão de 65,73 metros, até 30,00 metros da margem de um córrego, vértice SI, 
daí, segue em curvo para a esquerda, sentido córrego acima, respeitando-se 30,00 metros da margem do 
mesmo, numa extensão total de 68,32 metros, até um canto, vértice 52, dal, segue em rumo com o azimute 
21 0°12' e uma extensão de 30,06 metros, até um córrego na divisa com Mareio Bittar Nehemy, vértice 53, 
confrontando até aí, ainda com a gleba 03, denominada Fazenda das Primaveras lll, dai, segue pelo 
córrego abaixo, em curva, divisa natural, numa extensão total de 69,05 metros, até uma cerca à esquerda 
do mesmo, vértice 54, duí, segue pela cerca em curva, com o azimute inicial de 195°10' e uma extensllo 
total de 405,98 metros, até um canto, vértice O I, confrontando até ai com Mareio Bittar Nehemy, da!, 
segue em rumo com o azimute 240°31' c uma extensão de I 03,97 metros, at~ outro canto, vértice 24, da!, 
segue em rumo com o azimute 239°41' c: uma extensão de 30,59 metros, até outro canto, vértice 23, da!, 
segue em rumo com o azimute 218"34' e urna extensão de 60,0 I IT!etros, até outro canto, vértice 22, da!, 
segue em rumo com o azimute 214°08' e uma extensão de 57,77 metros, até 50,00 metros de uma 
nascente, vértice 21, daí, segue c:m curva 3entido córrego abaixo, respeitando-se 30,00 metros da margem 
do mesmo, numa extensilo total de 450,88 metros, até um canto, vértice 20, daí, segue em rumo com o 
azimute 251°35' e uma extensão de 416,76 metros, até uma cerca na divisa com Joaquim Della Torre, 
vértice 19, confrontando até ai com a gleba O I, denominada Fazenda das Primaveras I, da!, segue pela 
cerca com o azimute 33 7°04' e uma extensão de 6,34 metros, até o ponto inicial, confrontando até ai com 
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Joaquim Dclla Torre, encerrnndo assim a área descrita, sendo 07,16.26ba em Área de Preservação 
Permanente (APP); 51,48,S4ba com áreaJ cultivadas, no valor de R$ 674.739,51. ~: 01) Matricula 
abena conforme escrituro pública de divislio, lavrada pelo 2° Serviço Notarial de Guaxupe-MG, em 19 de 
novembro de 2010, Livro n• 174, págs. 001/010, conforme levantamento planim6trico e memorial 
descritivo elaborados pelo RT Jadcr Ferreira de Menezes, CREA 50 1.795/TD, arquivados no referido 
Tabelionato; 02) RESERVA LEGAL: Cabe a esta gleba, a tirca de reserva com 14,66,20ha, equivalente 
a 20%, do área do presente imóvel, cuja proporçAo (em áreas de reservo jã con~titufdas), compreendendo: 
a) 04,10,66ha parte da área de reserva integrante da gleba "A" com 16,12,88ho; b) 07,42,99ha pane da 
área de reserva integrante da gleba "C" com 08,92,25ha; c) OO,l!7 ,95ha. Are a de reserva intcgmnte da 
gleba "F''; d) O 1,52,84ha. porte da área de reserva integrante do gleba "J" com 14,51,84ha.; c e) 
00,71,76ha área de reserva integrante da gleba "1", descritas na matricula de origem; 03) Foram 
apresentados e aqui arquivados os CCIR 20061200712008/2009 n• 013151183096- código do imóvel no 
JNCRA n• 438.073.004.421-8, bem como a prova de quitação de d6bitos referentes ao ITR/SRF, 
constando o respectivo NIRF n• 5.130.621-2. 
PROPRJETÁRIOS: JACQlJES ORLANDO IUBEIHO VAIRO, brasileiro, arquiteto, RG n• 
1.127.816-X SSP/SP, CPF n• 005.892.768-91, casado sob o regime de comunhão universal de bens, antes 
da vig!ncia da lei 6.515177 com LUCIA RJDEIRO VAIRO, brasileiro, professora, RG n• 2.326.665 
SSP/SP, CPF n• 120.497.918-95, residentes e domiciliados à Rua Ovfdio Antonio Tavares, n• 18, Jd. 
Agenor de Lima, Guaxupé, MG. 
ORIGEM: Matricula n° 1.443, fls. li O, 'vro 2 H AV.I0-1.443-/-0csmembramcnto. 
O OFICIAL, -..,.-s;;;.:::=::x::=:~:::.t=:::::Se~ 

. • • Zft--t-
'-" Por escritura pública de compra e venda lavrada ern 12 de agosto de 2013, pelo 1° Tabelionato de Notas 

desta comarca, Livro n° 18-N, ns. 079/08ov•, os proprietários Jaeques Orlando Ribeiro Vairo e sua esposa 
Lúcia Ribeiro Vairo, retro ljUUI ficados, neste ato representodos por Antonio Carlos Mngalhlles do Vnlle, 
brasileiro, casado, advogado, RG 11° M-5.979 024 SSP/MG, CPF n° 031 .935.406-76, residente e 
domiciliado em Guaxupe-MG, nos termos da procuração pública lavrada pela 2" Tabeliã de Notas da 
Comarca de Guaxupê·MG, Os. 003, Livro n° I O I, datada de 08/0812013, venderam o imóvel a 4ue se 
refere esta matricula, pelo preço de RS 674.739,51 (seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e 
nove reais e cinqUenta e um centavos), a MÁRCIO BITrAR NEHEMY, brasileiro, médico, RG n° MG-
13.731.997 SSP/MG, CPF n• 214.201 226-49, casados sob o regime de comunhllo universal de bens, na 
vigêncta da lei 6.515177, com ANA LUIZA DA SILVA GALETI NEHEMY, brasileira, médica, RG n• 
MG-122.699 SSP/MG, CPF n• 469.067.707-72, residente e domiciliado na Avenida José Patroclnio 
Pontes, 1.172, Mangabeiras, Belo Horizonte-'v1G. O va lor de R$ 674.739,51, fot pago da seguinte form11: 
a) 224.913,17, no dia 04/0612013, pago$ em moeda com:nte nacional; b) 449.826,34, pagos na data da 
escritura, em moeda corrente nacional, o quo! os vendedores confessam e declaram já haver recebido, 
dando pela quaniia ora recebida, pleno, geral, total e irrevogável quitação. Foram apresentados e aqui 
arquivados os CCIR 20061200712008/2009 n• 06253858096 - código do imóvel no INCRA n• 
438.073.004.421-8, bem como a prova de quitação de débitos referentes no lTR/SRF, constando o 
respectivo NlRF n• 5. 130.621-2. GUARANÉSIA, 16 DE AGOSTO DE 2013. O 

AV.l-10.928-/·MUDANCA DE DENOMINACÃO 
Conforme consta da referida escriturn acima mencionada, averba-se o atual denominação do i 
"FAZENl>A SANTA LUZIA". GlJARANÉSIA, 16 DE AGOSTO DE 2013. O OFICI~J.....:~==~~:=..:::. 

AV.J-10.928-/-PACfO ANTENUI'CIAL 
Foi registrada Escritura Publica de Pacto Antenupcial lavrada no Cartório dll 2" Ofic1o de Notas de Guaxupt· 
MG, em 20 de novembro de 1978, Livro n" 63, ns. 168v, em que MÁRCIO BITTAR NEHEMY e ANA 
LUIZA DA SILVA GALETl NEHEMY, retro quaJi{jcados, pactuarum como regime de bens de seu 
casamento a COMUNHÃO COMPLETA E UNIVERSAL DE BENS, de modo que todos os bens que 
possuam até a presente dutu c os que vierem a possuir na constância do casamento, por qualquer fom1a ou 
titulo que seja, oneroso ou gratuito, se comunicarão entre si sem qualquer exclus~o. Registrado nesta 
Serventia, Livro JL, sob o n• IU2.221 GLARANÉSIA, 16 DE AGOSTO DE 2013. O O 

CERTIDÃO - RELATÓRIO . 
CERTIFICO, e dou fé, que o presente imóvel encontra-se deYIOa 
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LIVRO DE NOTAS N° 18-N, FLS. 079/0SOvo - to TRASLADO 

ESCRI TURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA QUE FAZEM: JACQUES 
ORLANDO RIBEIRO VAIRO E S/M. LUCIA RIBEIRO VAIRO A 
MÁRCIO BITTAR NEHEMY, NA FORMA ABAIXO: 

S A I B A M todos quantos esta pública escritura de venda e compra 
virem, que aos doze (12) dias do mês de Agosto (08) do ano de dois mil e treze (2.013), 
nesta cidade e comarca de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, neste 1 o Tabelionato de 
Notas, sito na Rua Misael Sandoval, no 439; perante mim, Tabelião, compareceram 
partes entre si, justas e contratadas, a saber: de um lado, como outorgantes 
vendedores: JACOUES ORLANDO RIBEIRO VAIRO, brasileiro, arquiteto, portador da 
cédula de identidade n° 1.127.816 SSP/SP e do CPF/MF no 005.892.768-91 e sua mulher 
LUCIA RIBEIRO VAIRO, brasileira, professora, portadora da cédula de identidade no 
2.326.665 SSP/SP e do CPF/MF no 120.497.918-95, casados sob o regime da comunhão 
universal de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 
Ovidio Antonio Tavares, 18, Jardim Agenor de Lima, Guaxupé-MG, CEP 37.800-000, neste 
ato representados por seu bastante procurador: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO 
VALLE, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade no M-5.979.024 
SSP/MG e do CPF/MF n° 031.935.406-76, residente e domiciliado na Rua Francisco Ribeiro 
do Valle, 333, Centro, Guaxupé-MG, CEP 37.800-000, nos termos da Procuração Pública 
lavrada pela 2a Tabeliã de Notas da Comarca de Guaxupé-MG, às fls. 003, do Livro no 101, 
datada de 08/08/2013; e de outro lado, como outorgado(a) comprador(a): MÁRCIO 
BmAR NEHEMY, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade n° MG-13.731.997 
SSP/MG e do CPF/MF n° 214.201.226-49, casado sob o regime da comunhão universal de 
bens, na vigência da Lei 6.515/77, com ANA LVIZA DA SILVA GALETI NEHEMY, 
brasileira, médica, portadora da cédula de identidade n° MG-122.699 SSP/MG e do CPF/MF 
no 469.067.707-72, residente e domiciliado na Avenida José Patrocínio Pontes, 1.172, 
Mangabeiras, Belo Horizonte-MG, CEP 30.210-090, neste ato representado por sua bastante 
procuradora: TANIA BITTAR NEHEMY RIBEIRO, brasileira, viúva, empresária, portadora 
da cédula de identidade n° M-2.324.665 SSP/MG e do CPF/MF n° 435.854.346-49, residente 
e domiciliada na Rua Professor José de Sá, 128, Centro, Guaxupé-MG, CEP 37.800-000, nos 
termos da Procuração Pública lavrada pela 2a Tabeliã de Notas da Comarca de Guaxupé-MG, 
às fls. 394, do Livro n° 095, datada de 25/03/2011. As partes foram identificadas pelos 
documentos acima mencionados, ora apresentados no original, do que dou fé. - E, pelos 
Outorgantes Vendedores me foi dito que são senhores, legítimos possuidores e 
proprietários, a justo t ítulo e absolutamente livre e desembaraçado de ônus, de qualquer 
espécie ou natureza, de: UM I MÓVEL RURAL, situado neste município e comarca de 
Guaranésla-MG, denominado "FAZENDA DAS PRIMAVERAS 11", que doravante passará a se 
denominar "FAZENDA SANTA LUZIA", com a área total de 73,31,00ha (setenta e 
t rês hectares e t rinta e um ares}, designado GLEBA "02", com as seguintes divisas, 
confrontações e orientações magnéticas: - Tem início numa cerca na divisa com Joaquim 
Della Torre, definido por vértice 25 e pelas coordenadas geográficas E(X) 0.315.361,35 e 
N(Y) 7.643.654,93, seguindo-se pela cerca com o azimute 57°22' e uma extensão de 358,52 
metros, até um córrego, vértice 26, dar, segue pelo córrego abaixo, em curva, divisa natural, 
numa extensão total de 245,27 metros, até uma cerca na divisa com Antonio da Silva 
Pinheiro, vértice 27, confrontando até aí, com Joaquim Della Torre, daí, segue pela cerca 
com o azimute 63°59' e uma ~xtensão de 152,68 metros, até um canto, vértice 28, daí, 
segue pela cerca com o azimute 356°40' e uma extensão de 351,88 metros, até outro canto, 
vértice 29, divisa com Francisco Nefe, confrontando até aí com Antonio da Silva Pinheiro, 
daí, segue pela cerca com o azimute 34°21' e uma extensão de 115,48 metros, até outro 
canto, vértice 30, daí, segue pela cerca cof. o azimute 36°58' e uma extensão de 209,38 
metros, até outro canto, vértice 31, ao I lado , de uma estrada, daí, segue pela cerca 
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acompanhando-se a estrada, com o azimute 62°50' e uma extensão de 19,17 metros, até 
um córrego, vértice 32, dar, segue pelo córrego acima, em curva, divisa natural, numa 
extensão total de 231,55 metros, até a barra com um outro córrego à esquerda, vértice 33, 
confrontando até certa altura com Francisco Nefe e depois com Sucessores de Roberto 
Cleber da Cunha Carvalho, daf, segue por esse outro córrego acima, em curva, divisa 
natural, numa extensão total de 233,34 metros, até a sua nascente, vértice 34, daí, segue 
por uma greta acima, em curva, divisa natural, numa extensão total de 83,39 metros, até 
uma cerca na sua cabeceira, vértice 35, daí, segue pela cerca com o azimute 32°21' e uma 
extensão de 167,60 metros, até outro canto, vértice 36, daí, segue pela cerca com o azimute 
305°44' e uma extensão de 82,09 metros, até outro canto, vértice 37, daí, segue pela cerca 
com o azimute 242°47' e uma extensão de 37,42 metros, até outro canto, vértice 38, daí, 
segue pela cerca com o azimute 269°04' e uma extensão de 74,94 metros, até outro canto, 
vértice 39, divisa com Francisco Nefe, confrontando até ar, ainda com Sucessores de Roberto 
Cleber da Cunha Carvalho, daí, segue pela cerca em curva, com o azimute inicial de 284052' 
e uma extensão total de 90,80 metros, até outro canto, vértice 40, confrontando até aí, com 
Francisco Nefe, daí, segue em rumo com o azimute 13°48' e uma extensão de 342,18 
metros, até um carreador, vértice 41, daí, segue pelo carreador em curva, com o azimute 
inicial de 146°58' e uma extensão total de 448,77 metros, até um canto, vértice 42, daí, 
segue em rumo com o azimute 212°45' e uma extensão de 65,22 metros, até outro canto, 
vértice 43, ao lado de um carreador, daí segue pelo carreador em curva, com o azimute 
Inicial de 128°29' e uma extensão total de 402,81 metros, até outro canto, vértice 44, 
confrontando até certa altura com a gleba 04, denominada Fazenda das Primaveras IV e 
depois com a gleba 03, denominada Fazenda das Primaveras III, daí, segue em rumo com o 
azimute 222°51' e uma extensão de 199,28 metros, até outro canto, vértice 45, daí, segue 
em rumo com o azimute 253°54' e uma extensão de 13,72 metros, até outro canto, ao lado 
de um carreador, vértice 46, daí, segue pelo carreador em curva, com o azimute inicial de 
220°40' e uma extensão total de 119,02 metros, até outro canto, vértice 47, daí, segue em 
rumo com o azimute 195°06' e uma extensão de 116,35 metros, até outro canto, vértice 48, 
daí, segue em rumo com o azimute 115°30' e uma extensão de 78,60 metros, até outro 
canto em um carreador, vértice 49, da(, segue pelo carreador em curva, com o azimute 
inicial de 128°49' e uma extensão total de 161,69 metros, até outro canto, vértice 50, dar, 
segue em rumo com o azimute 232°59' e uma extensão de 65,73 metros, até 30,00 metros 
da margem de um córrego, vértice 51, daí, segue em curva para a esquerda, sent ido córrego 
acima, respeitando-se 30,00 metros da margem do mesmo, numa extensão total de 68,32 
metros, até um canto, vértice 52, daí, segue em rumo com o azimute 210°12' e uma 
extensão de 30,06 metros, até um córrego na divisa com Mareio Bittar Nehemy, vértice 53, 
confrontando até aí, ainda com a gleba 03, denominada Fazenda das Primaveras III, daí, 
segue pelo córrego abaixo, em curva, divisa natural, numa extensão total de 69,05 metros, 
até uma cerca à esquerda do mesmo, vértice 54, daí, segue pela cerca em curva, com o 
azimute Inicial de 195°10' e uma extensão total de 405,98 metros, até um canto, vértice 01, 
confrontando até ai com Mareio Bittar Nehemy, daí, segue em rumo com o azimute 240°31' 
e uma extensão de 103,97 metros, até outro canto, vértice 24, daí, segue em rumo com o 
azimute 239041' e uma extensão de 30,59 metros, até outro canto, vértice 23, da(, segue 
em rumo com o azimute 218034' e uma extensão de 60,01 metros, até outro canto, vértice 
22, da(, segue em rumo com o azimute 214°08' e uma extensão de 57,77 metros, até 50,00 
metros de uma nascente, vértice 21, daí, segue em curva sentido córrego abaixo, 
respeitando-se 30,00 metros da margef)1 do mesmo, numa extensão total de 450,88 metros, 
até um canto, vértice 20, daí, segue em rumo com o azimute 251 °35' e uma extensão de 
416,76 metros, até uma cerca na divisa com Joaquim Della Torre, vértice 19, confrontando 
até ai com a gleba 01, denominada Fazenda das Primaveras I, daí, segue pela cerca com o 
azimute 337°04' e uma extensão de 6,34 metros, até o ponto inicial, confrontando até ai 
com Joaquim Della Torre, encerrando assim a área descrita, sendo 07,16,26ha em Área 
de Preservação Permanente (APP); 51,48,~a com áreas cultivadas. RESERVA 
ll=t:At • r~hP ~ Pc:t~ oiPhrl. fl área de reserva tom· 14,66,20ha, equivalente a 20%, da 
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área do presente imóvel, cuja proporção (em áreas de reserva já constituídas), 
compreendendo: a) 04,10,66ha parte da área de reserva integrante da gleba 
"A" com 16,12,88ha; b) 07,42,99ha parte da área de reserva integrante da gleba "C' com 
08,92,25ha; c) 00,87,95ha. área de reserva integrante da gleba "F"; d) 01,52,84ha. parte 
da área de reserva integrante da gleba "J" com 14,51,84ha; e e) 00,71,76ha área de 
reserva integrante da gleba "I", descritas na matrícula de origem. Objeto da Matrícula no 
10.928. do Uvro 2-BJ, de Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 
de Guaranésia-MG, cadastrado na Secretaria da Receita Federal sob no 5.130.621-2 
(NIRF) e INCRA sob n° 438.073.004.421-8, e, achando-se contratados com o(a) 
outorgado(a) comprador(a), MÁRCIO BmAR NEHEMY, por bem desta escritura e na 
melhor forma de direito, para lhe vender, como de fato vendido tem o imóvel antes 
descrito e caracterizado, pelo preço certo e ajustado de R$ 674.739,51 {seiscentos e 
setenta e quatro mil e setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um 
centavos), que foram pagos da seguinte forma: a) R$ 224.913,17 (duzentos e 
vinte e quatro mil e novecentos e treze reais e dezessete centavos) no dia 
04/06/2013, pagos em moeda corrente nacional; b) R$ 449.826,34 (quatrocentos e 
quarenta e nove mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e quatro 
centavos), pagos nesta data, 12/08/ 2013, em moeda corrente nacional, importância 
essa que os Outorgantes Vendedores confessam e declaram já haver recebido, dando 
pela quantia ora recebida, plena, geral, total e irrevogável quitação, prometendo por si e 
seus sucessores, a fazer boa, firme e valiosa essa mesma venda, obrigando-se em todo 
tempo, como se obrigam a responder pela evicção de direito, pondo o(a) Outorgado(a) 
Comprador(a) a par e a salvo de quaisquer dívidas futuras e transmitindo na pessoa 
dele(a), Outorgado(a) Comprador(a), todo seu domín1o, posse, ação, servidão e demais 
direitos com relação ao imóvel, por bem desta escritura e da cláusula "constituti". -
Pelo(a) Outorgado(a) Comprador(a) me foi dito que na verdade se acha contratado(a) 
com os Outorgantes Vendedores, aceitando-a pelo preço mencionado de R$ 
674.739,51 {seiscentos e setenta e quatro mil e setecentos e trinta e nove 
reais e cinquenta e um centavos), e esta escritura em seu inteiro teor tal qual se 
acha redigida, e dou fé. Em seguida, foram-me apresentados os seguintes documentos: 
a) Comprovante de pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, do teor 
seguinte: Guia de Arrecadação Municipal - R$ 13.507,29 - Especificação da Receita: ITBI 
"inter-vivos" de 2% S/ R$ 674.739,51, recolhida em 09/08/ 2013; b) Taxa de Fiscalização 
Judiciária- R$ 949,44- Código 1414-2; c) Emolumentos: R$ 1.355,58; d) ReCivil: R$ 81,33; 
e) Certidão Negativa de Débitos Municipais; f) Certidão Negativa de Ônus Reais, 
expedida pelo cartório competente, bem como negativa de ações reais ou pessoais 
reipersecutórias, nos termos da Lei no 7.433/85 c/c. o Decreto n° 93.240/86 e Instrução 
no 192/90, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; g) CCIR dos 
anos 2006/007/2008/2009 sob no 06253858096, emitido em 14/12/ 2009, contendo 
as seguintes informações: denominação do imóvel rural: Fazenda das Primaveras li; área 
total: 73,3100; classificação fundiária: pequena propriedade; data da última atualização: 
23/09/2011; n° certificação planta/memorial: O; indicações para localização do imóvel: 
Estrada Guaxupé a Guaranésia BR 491 Km 1; município sede do imóvel rural: Guaranésia
MG; módulo rural: 14,3869; no módulos rurais: 5,04; módulo fiscal: 28,0000; n° módulos 
fiscais: 2,6182; FMP: 3,0000. Situação jurídica do imóvel rural (áreas registradas): munidpio 
do cartório: Guaranésia; data do re~istro : 09/12/2010; ofício: 1; matrkula: 10928; registro: 
1; livro ou ficha: 2; área: 73,3.100. Areas do Imóvel rural (ha): registrada: 73,3100. Posse a 
Justo Título: 0,0000. Posse por simples ocupação: 0,000. Área medida: em branco. Dados do 
detentor (declarante): nome: Jacques Orlando Ribeiro Vairo; CPF: 005.892.768-91; 
nacionalidade: brasileira; código da pessoa: 04.834.044-8; % de detenção do Imóvel: em 
branco; total de condôminos deste imóvel: o; h) Certidão Negativa de Débitos Federais de 
Imóvel Rural expedida pela Secretaria dr-Receita Federal e Declaração de Entrega do 
ITR de 2012; i) Certidões Negativas de d~ D~~itos Trabalhistas expedidas via Internet -

é(Z 
? -



Bel. Rogerio Franco Batista- Tabelião 
End. Rua Misael Sandoval, 439, Centro, Guaranésla-MG, CEP 37.810-QOO 

CNPJ n° 20.380.325/0001·54- Fone/Fax: 35) 3555-1888 -TAMIIN 

Poder Judiciário Justiça do Trabalho; j) Certidões Negativas de Feitos Ajuizados na 
Esfera Federal, expedida via Internet pelo Tribunal Regional Federal da 1 a Região -
Minas Gerais~ k) 10 Arquivamentos - Código: 8101-8 = R$ 58,00. Documentos estes 
que ficam arquivados em cartório e passam a fazer parte integrante desta escritura. Foi 
declarada pelos Outorgantes Vendedores, sob pena de responsabilidade civil e criminal, 
a inexistência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias relativas ao imóvel, e de 
outros ônus reais incidentes sobre o mesmo; bem como me declaram que não são nem 
nunca foram contribuintes obrigatórios do INSS e não se enquadram nas restrições 
previstas na Lei 8.212/91, estando dispensados de apresentar as respectivas certidões. -
Pelo(a) Outorqado(a) Comorador(a) me foi dito que disoensa as Certidões Negativas de 
Feitos Ajuizados da esfera Estadual, Certidões Negativas de Débitos Federais, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e as Certidões Negativas de Débitos Estaduais. com fulcro na sentenca 
prolatada na Acão Direta de Inconstitucionalidade n° 1.0000.04.410.449-5/000 -
Uberlândia, Instrução 192/90 da Corregedoria Geral de Justica do Estado de Minas 
Gerais e Decreto no 93.240, § 2° do Art. 1°, de 09 de Setembro de 1986, que assim 
prescreve: Art 1 o - Para a lavratura de atos notariais, relativos a imóveis, serão 
apresentados os seguintes documentos e certidões.· 111 - as certidões fiscai~ assim 
entendidas: a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes aos tributos que 
incidam sobre o imóvel, observado o disposto no § 2~ deste artigo; § 20 - As Certidões 
referidas na letra ''a'; do inciso I/L deste artigo, somente serão exigidas para a lavratura 
das escrituras públicas que impliquem a transferência de domínio e a sua apresentação 
poderá ser dispensada pelo adquirente que, neste caso1 responderei nos termos da /e~ 
pelo pagamento dos débitos fiscais existentes. Foi emitida DOI, nos termos da 
instrução da SRF n° 056/2001. - E, por se acharem assim contratados, pediram-me 
que lhes fizesse a presente escritura, que, sendo-lhes lida em voz alta, aceitam e 
assinam-na com dispensa de testemunhas instrumentárias, consoante o disposto na Lei 
Federal n° 6.952 de 06 de novembro de 1.981. Eu, Rogerio Franco Batista -Tabelião, a 
digitei, subscrevi, dou fé e assino. Guaranésia-MG, 12 de Agosto de 2013. - (a.a.) P.p. 
ANTONI CARLOS MAGALHÃES DO VALLE// P.p. TANIA BffiAR NEHEMY RIBEIRO// 
ROGERI p.ANCO BATISTA. NADA MAIS. LADADA EM ATO CONSECUTIVO. 
Eu Rogerio Franco Batista - T beli a digitei, conferi, subscrevi, dou fé e 

público e raso. 

Guaranésia-MG, 12 

-Testemunho { 

v 
1° TABELIONATO DE NOTAS 

Rogério Franco Batista 
''ABELIÃO 

RUA MISAEL SANDOVAL, 439 
GUARANtSIA-MG ~ (35) 3555·1888 
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Livro n .• 2I- Rf GI SlRO 0[ IMÓVEIS - RfGISlRO GERAl Ano1 ~ 

-l;-"•1'8 !Gtn..:L!E::l-.:.lli- - QQ@ !\fi!SIA 1_24 !:!E !!UNHC :I .E L 9 82-
.::kLf!!:âê:L2Ê_1!.~~ ( GLEJ.3Ji_Ê ) , sitttPdco nes-..e ku.tu.cüio , denomiru>d:t 

" S! TIO :i(~;.: I R;ÃO'ª " , com t> .<rei' de J 0 , 85 172 H...t: (TRriT.\ HEC'l'c.!\RBS , 
OITENTA E CINCC· ,\R:E:S E SBrE71'!' A E DOIS CEt\TI.ARES ) , contendo : miA CAS,\ 

I 

DE ~CR~D~ , c onstr uid~ de tijol os , cobcrt~ de telh~s , com o ito côomod a; 
"!Il!!:S (03 ) CAS;.S PAR .~ GOL ONOS , de ti j clcs , entelht>dPs 1 tJra: PAIOL feito 
de m~deir<>, . L"!J.A CC'SER'!A ?AP.A 'i!::!CULOS , C~WAS, '.I:.E3 ::EBt' JE CM't E PC

!.fAR e 25.793 CAFEEIROS, ccnfroat~nuo c om prorricJ~de dt' .. Cio . A.;.ríccl 
Ferrri r P Leite e cor.. <' Rcdovie BR .49l- ~rON'l.et~ :-ics : DR . JOSE CA:H.O 

lQ!!1.2, o:éctico , CH~t. 7848- , :':G. -1. 537 . 8 32- SP-, E :::/!f. !!.AR~;, PI.QYMLLONG , 

do lPr, ~G . l.981.712- SF-, CIC. comum nR-006 . 057.008-34-, r esidentes e 

doml.cil~~dos e~ S~o ~Qlo( ~P) ,~r ~ Ce~r~ 1-10l- , !.p.- 31 • Orisem: -
R.lJ2-496-, Ll.vro n2- 2- B- , des t rt6ri~ .x •• x. x •• 

C C.P! CIAL D(' RBG J:G'l'R C• , :.--~ _ _......,..,.."--"'-__;;...-..,'--

* N * * N ~ * * N ~ * * * * * * * N * * * * * 
R . l -1.742-/-CO~.rrru, =: VE'i:JA- 1 . - Por e~c "iturn pública - e compra e ver. 

:ia l~tv!·~dú em l 6/"9/e8-, lavrada ;el0 22 '!'a:>eliíio de::!ta cidade , Li

vro r~O 20-, J c;J .-131/132-, o iro6ve' corr::lt.a:; Le j a :•1at !"Ícl.i1a fo1 ad

·l~i:·i.:o l'Cr DR. IVO RODRIGUES, a d vo,;'Jdc , ca~a:!o c om .I..A~ I A ClEIA MA

(J.AL'HÃES RODRIJLES , ant~;s :Jt: le!. u . ·,1 517 ...,-, br:nnlelro , po r tador da 
•;édula ds I.ien tidade :10 n2 - 5 . o"'c: . lb 3- SSP/ SP e de : rc njn:ero 
- 30~ . 002.)08-34-, rcuidenLe e dnm1cil.ddo em Ric Cl arn( SP) , ~Ave

nida 40 , n o 56-, ,c:::- cor::.ra fei;;a À seus r;rC'p~"i~õtá ,.. ios s t:.pr a ,1Ja1i

~ic~jcs , 1e:o ~re~c ~e C~3: . nr~ . nr" , CC . I&óvel cadas:"'ado j udto ao 
INS1.; :JC:'> nP -4)13 . C'" 1 . 0"'1 , (\.!('1 - 2-, cr:m ;i'"',o;n trtal l.le 17 ,7- .?MP n2 

~ . o- ... ou . f • .;;c ~> l ~5 , C- n2 ao u,nel . fisc·J.:> 1~ ... al à 1 , 25- . 0:~ t runa-
~ita1t s 1etxH~ ~e ~rress~tar a C. Q. c 0~ 

a isençio l~e lnes ~rn fere 
~ U /, l A N ··: S I A , 2 O D E O U 

A CF:';It'.L SLRS':'IT'U'!'A D<' RSHSTRC 

R. 2-1.7~2-/-COfr!.PRA E VENDA-/ .- Por escritura pública de c ompra e -
venda l avrada em Ob/10/89, pel o 2Q Tabelião desta cidade, Livro n2 
"10-A" , fls . -195/19o-, o imóvel supra foi adquirido. por DR , MARCIO 
BITTAR NniEr&E , brasileiro , casado sob o regime de comunhão univer-
sal de bens na vigência àa Lei nQ 6.515/77 com Ana Luiza da Silva -
Gal ete Neheme , médico, portador da Cédul a de Identidade RG número 
5 . R89 . 111 e do CIC nQ 214. 201 . 2ób-~9 . residente e domi ciliado em 
Guaxup6, MG, ~ rua r rancisco Vieira do Valle, n2 415, por compra 
fe i ta a aeus proprietários supra quali f icados, pelo preço de 
NCZS130 . 000 1 00 . Cons ta da escritura que "os transmitentes 
tri al izam seus produtos agrícolas, não os vende à consumidor no va-

· •···· .....•. . ..• . . . . . continua no verso des ta fls . ••. .. . •. ••.•• . • •• 

t iJ)IIrl 
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Livro n. 2 I- R[GISlRO 0[ IM~HIS ft[GISIRO GERAl 

R.2-1.742-/-CO:~PRA E VENDA-/.-Cont. do anverso desta fls .......... .. 

rejo e nem à adquirente residente no exteri~) razão porque deixam -
de exibir a certidão Negativa de Débito jun o ao lAPAS, com relação 
ao Funrt..ral, nos termos do decreto lei !ede al r~·958/82. O im6ve 
possui as seguintes benfei terias: "02 barr c es, pis ina."- EM 01 DE 
NOVE~BRO DE 1.989.-x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x .•. x. x. .x.x;x. x.x.x 
A OFICIAL SUBSTITCTA DO REGISTRO 

A \'.3-1.7 .. 2-/-UE!'IOMI;\ACÃO 
Por requerimento do proprietário Márciv BitUlr Nehcmy. :\.tiO qualificado. aqu1 arquivado. averba-se n 
atual denominação d0 im~·\cl: .. FAZENDA S. AN :A LUZIA ". GUARANÉ.SIA. 18 DE SETEMBRO 
DE :wn O OFICIAL, . . 
......................................... ----------------------------- ............................ -- .. .. ------ .............. --- .......... --------- ............. ------····-----

CERTIDÃO - RELATÓRIO 
CERTIFIC~, <: <Joli fi!, Que o presente imóvel encontra-se devioa 
mente ma:nculado nesta Se!Ven(ia, nos termos da Lei no 6.01517l. 

GIJarwlé8ia. 2 4 S ET 2 O 13 
i;:\·MG 

~\l'OJ 
:. (' " 

tiparL 

Eliana Aparecic!:: d~~ Si/,; 
escRe:v;r.rrE AUT•)RIZADO -CARTóRIO OI: 
IU':~I<;TO 'DE IMOVE•S • GUARJo.Nit'\IAMG 

v 
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f:~··.~~.· GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS : fJ 
{~~-* SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SEMAD (

1 

i~ 
~'~ 

I REGISTR0~303292/2016 

I 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO 

N°, 01608/2016 

O Supennter'ldente Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas no uso de suas atribuições, com base no Art. 2"' da Deliberação 

Nmmat'va COPAM n°. 74, de 9 de setembro de 2004 e do Art. ZJ, inciso 11 do Decreto n° 46.967, de 10 de março de 2016, que 

d's - - sobre a competência transitória para a emissão de atos autorizativos de regularização ambiental no âmbito do Estado, 

AUTO'liZA O FUNCIONAMENTO do empreendimento MÁRCIO BIITAA.Naf6MY- FAZENDA SANTA LUZIA (MATRÍCULA 

1 742 I 10.928 I 12.170), CPF/CNPJ 214.201.226-49, para as ativiqãdes ~ENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS: LIMPEZA, LAVAGEM, SECAGEM, DESCASCAMENTOpU CLÀSSIFICAÇÃO (Produção nominal: 300 t/mês) e I 
CAFEICULTURA E CITRICUL lURA (Área útil (ha): 88 ha), enquadra<;lis· ná ON 74/2004 sob os códigos G-04-01-4 e G-01 06-6, j 

re~pectiv1'1mcnte; localizado na Estrada. Gua(j.Uléllia/GualCUpé,.-Km 01, Zona Rural- CEP: 37.810-000; coordenadas geográliCéls 'l 

SAD 69: LF~titude -21° 17' 47" e Longitude.. -4SO 46' 2U, no Município de Quaranésia, no Estado de Minas Gerais, conForme 

r~•'Cesso ~dministrativo n° 31268/2014/001/2016, em confonnidade com~ ambientais vigentes. I 
/ 

Vaidade 4 (quatro) anos, com vencimento em 17/03/2020. 

\ 

de Março dé 2916. { 

I 

\ 

J 

Superintendente Regional de Melo Ambient!_ Sul de- Minas 

Esta autorização não dispensa ne~ substitui a obtenção, pelo ~nte. de certidões, alvarás, licenc;is ou 

autorizações, de qualquerllatur.a,exigidM petaJegislaçio Ffideral, Êstadual ou Municipal. 
\ . . 
,r.. (.F 

.. 

Avenida Manoof Dimz- 145- Bairro Industrial JK - Vargmha- MG l 
CEP 37062-480- Te/"(35) 3229.181613229.1817 i t-

F-mail: suoram.sul@meioambiente.mg.gov.br- Home page: www.semad.mgpjllt , 
t~l ' ' . 

' •.Jr 


