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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

30/07/200815:1111 18017 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARÁ 

COMARCA DE ALTAMIRA 
COMISSÃO PROCESSANTE 

MANDADO DE NOTIFICACÃO 

AUTOS N° 001/2009 - Sindicância Investigativa 

11111111111111111111 111111111111111 

Sindicado: CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO MUNICíPIO DE VITÓRIA DO 
XINGU(PA) 

O Dr. GERALDO NEVES LEITE, MM. Juiz de Direito Titular da 
1" Vara e Diretor do Fórum da Comarca de Altamira, Estado 
do Pará, na forma da Lei, etc ... 

MANDA à qualquer Oficial de Justiça, a quem o presente mandado for 
distribuído que, em seu cumprimento, depois de lido e observadas as 
formalidades legais EFETUE A NOTIFICAÇÃO do Sr. MILTON ALVES DA 
SILVEIRA, Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Vitória do 
Xingu. Notífique-se ainda, o Sr. EDUARDO DE CASTRO REIS funcionário do 
Cartório, para comparecerem à audiência de oitiva dos mesmos, designada por 
este Juízo para o dia 10 de marco de 2009, às 15h:00min., a ser reaíizada no 
prédio do Fórum local, na Sala da Secretaria da Direção. CUMPRA-SE. Dado e 
passado nesta cidade de Altamira(PA)., kk cinco (05) dias do mês de março (03) 
do ano de dois mil e nove (2009). Eu, ----- (Maria Francisca Fortunato 
da Silva),Secretária, digitei e subscrevo. 

GERALDO ~s LEITE 
Juiz de Direito ~n~' da Comissão 

Juizo DE DIREITO DA COMARCA DE ALTAMIRNPARÁ 
AV RRlnAnFIR() FnIIARn() n()MF!': ' ''fi' RAIRR() !':À() SFRASTIÃ() 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

CORREGEDORIA DE.ruSnçADAS COMARCAS DO INTERIOR 

Oficio 0° 487/2009-CJCI 

Belém, 04 de fevereiro de 2009. 

Processo 0°2008.7.006733-5 

A(o)Senhor(a) .•.•.. . . . .' . . 
.. Ofidal(a)doCaitório Extrajudicial do Município de Vitória do Xingu. 

Vi lóiia: do Xingu - P A 

Senhor( ar Oficial( a), 

Encaminho a V. s.a, para conhecimento, cópia da decisão proferida por 
este Órgão Correicional, nos autos do processo ao norte mencionado, o qual se refere à 
matéria tratada no Pedido de Providências formulado pelo Or. AMARlLOO JOSÉ 
MAZUTTI. Juiz de Direito da 2' Vara Cível da Comarca de Altamira, à êpoca. 

Atenciosamente, 

tIl /. .. '~ • 1 ' -:-i't? ~ 
..!es.~ RITA L XAVIER 

Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior 
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PODER JUDIClARlO 
. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
. GABINETE DA CORREGEDORIA DO INTERIOR 

. PROTOCOLO N. 2008.7.006733-5 
INTERESSADO: Dr. AMARILDO JOSÉ MAzUTTI - JUIZ DE DIREITO. 

Vistos etc. 

DES. CONST ANI1NO AUGUSTO GUERREIRO 

. Após· várias deCisões exaradas por este Órgão Corrcicional no presente autos, 

docs. de fls. 14, 26e 30, os autos retomaram com as informações requeridas junto ao 

Oficial do Cartório Extrajudicial do Distrito de Vitória do Xingu. Comarca de Altarnira. em 

virtude da necessidade de aferição da autenticidade do Título Definitivo sobre terras nO 

269/86, conferido pela Prefeitura de Altamira ao Sr. Pedro Andrade Melgaço, esclarecendo 

por conseguinte, o registro de terras apresentadas nos Títulos Definitivos de n° 269/82, de 

08107/1982 e nO 269/86, de 20110/1986. 

Assim é que, por mcio do Oficio nO 020/2008, o Sr. Nilton Alves da Silveira, 

OfiCial Notário e Registrador do Cartório de Vitória de Xingu, informou que revendo os 

Livros de Oficialato de Registro de bnóveis, constatou existir um imóvel matriculado em 

nome de Pedro Andrade Melgaço, cuja matrícula consta no Livro n. 2-A, às fls. 178 sob o 

n. 0178, instruiu suas informações com as cópias da Certidão de Registro de Imóveis, e 

cópia do Título Definitivo D. 269/86, datado em 20110/1986 expedido pela Prefeitura 

Municipal de Altamira. 

F. o hreve Reiatóric 

DECIDO: 

As informações trazidas pelo Oficial Notário e Registrador do Cartório de 

Vitória de Xingu, confirmam que as terras adquiridas pelo Se. Pedro Andrade Melgaço, por 

meio de expedição de Título Definitivo pela Prefcitura Municipal, sob o n. 269/86, estão 

í \ 
i 
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PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
GABINETE DA CORREGEDORIA DO INTERIOR 

devidamente registradas naquele oficialato. muito embora a Certidão Negativa n. 073/2008. 

doc. de fls. 05. expedida pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento da 

Prefeitura, certifique que nio foi expedido por aquela Prefeitura, Título Definitivo de 

Propriedade Rural sob o n. Z6918ó, em Dome de Pedro Andrade Melgaço •. 

. Desta feita, . consi<!~o q~j~temos a informação do registro do Iítul_o 

Definitivo na Serventia em comento. toma-se necessário a apuração das ocorrências 

havidas para realização de tal registro. o que significa dizer a instauração da competente 

Síndicância Investigativa, justamente por ser o meio sumário de verificação destinado a 

confirmar a materialidade da falta funcional ou irregularidade administrativa denunciada ou 

conhecida 

Assim, determino seja instaurada Sindicância Investigativa para apurar os 

fatos aqui expostos e que envolvem o Cartório Extrajudicial do Município de Vitória do 

Xingu, Comarca de A1tanirirn, e com fulcro no artigo 159 do Código Judiciário do Estado. 

delego poderes para pr~di-la, o Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de 

Altamira. 

E. de acordo Com o Provimento n. 013/2006 -CICI, determino o bloqueio da 

Matricula n. O 178. do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Vitória do Xingu. 

Baixe-se a POI;taria. 

À Secretaria para as devidas Profdências. 

Belém, (jÕ dejan . 009/ 

DES.CONS1' INOAJ1~ 
Corregedor d Justiça das ~~marcas do Interior. 

I i 
\ 

CERTIDÃO 
CertifIco qll9, nesta data. a decisao retro 
foi pubücada,(lQ DiàrjQ1-da Jullli~ 
Belém (PA) ••• AI.r.! ••• J.M, ...... J • ..u."~5 



POLHAS io-z 178 x-al 

MiJria Célia de Cl18tr" 

Travessa .Castelo Branco, 204 
Municipio - Vitória do Xingu , Estado doPIlrA Comarca .....,. . Altamira 

Certidão . de . . ' :-

REG1STRO DE. IMOVEIS - ' 

Matricula N.0178 ... x- ........... D aO' as DeY_h .. de 1.99 lII"'X-tef 

IdentlficaçAo NomfoalJiflllú.CJÍplO te 11. tória 40 . XiD8I1;,.PaM.s-... z-....... lIl->z-x •• 

. Nome, DOIlÚClllo e Naclonallda:de do Proprletárlo;,PRÓ jJWftARI. MUI.P0 ........ r ...... x 
-~~Z-Z-.... Z-Z-Z-.......... Z-....... ~ •• ~lIl->.~lIl->~ .... Z-Z-... z-~ 

I--~--~~~------------------~· - . ' 
~~ •• ~.~ ••• ~~.~.~.~ ••• ~~~ ••• "~PP.~ •• x .' . . . , . , 

Número :do Regfstrj) Anterior: I4VJ:'Oa 2-X;-t;n ••• 2'2 110' O .11 1."22~"".»-x"'lIl-> • 
• .. cQla U WIl .tQlO Det1nti.'IO, OOIlll? ababo se .. gWte XíiíPnsao O 

I1dO. liaD1c;t»al_ attpí.bUle. le4entive, elo ~1Á1. kta40 '_ PaZ'á. il'ef'éUÁ 
_qlpal. 4fII .Al. .... l'lh !ttalo~'t4vo •• 269/&5. O PNfeito ae am1-

tplO .. . .Altam1,.... .... 8r~ ~~. Ia Colif$a ___ li Jllho, JIre:tei:to ~., .. : . . . 
pa], .u .. .Al .. _ft. de aqono 00. O ~.lO. '131. lS. 4a :Le.l . Bstad,!'afílr ~. 

" .' ·~~1 . l: -, '/ . '~. • . ' "' ~" ) . ..' " ,. . ',.: " - ~-. '. . 

V"~ oGJDp181peJltada p.JA Lei 4.899/80 p.tblloda aoD1moOfto1al. deu:"" 

SAbezo qUe JIIaIl4Gu. .~ai~ pela ~:tettua ~oipal ~ Al1ear11'at o p1'8sante 
T{~o Dd'1b1Uvo .. ta.,zo .. gwa .,wum~ g.rptQQ, 'breeflejro., aol1;e1Z'O. 

peoQaJ'iana, ""'4f1ftu e 'clOldoil1e.40 J:la 01-4a4é-de Al:hmira;;oParitaobre a n . 

teft'a8 ftqll8ddatlt 00lII a8 O81'eGtel'Íatiáas oonrrqn"ee dos BldosA. me49ão' 
8 41aert mt"89ão, 08 q\1l;l.1s floaa aJ'q1Üva40a naqu.ela Í'8peZ"U.9âo, e abaixe" 

,--__ -edoa. JfIm10~plClI 4e .Al.támizoa, aWe'''ea1;. ,..teeeíldo ao Mwúot:p:1ót 

de ",t&1"ia 40 DDp-~. Areaf 4lo.00eMJOOha. ~troJ m.".'ftO?O'~ooO· 
e. ~ a.. Polt~. ~ 4e 04 (qQaVo) laclo." Dest11'90ão ela Jil 

q1l1a1Vãol(" bl'8DCÓ). UJa1118e. 1I0RtEa OGll B10 X&Dp. mettn40 2Ç .. OOOJilta,$ 

,om tio 11m. ona.. _de 205.000mte, LBS'llh OGll .0 1JaaZ'!, QDde me4e20'tOOO 

a, e OESH, cto. lteDe41 to Al.ves 40 Sarlto, .-ae .~ 2()(hOOOata~. Oe.sv, ~ . 

So, Oa4aatjoc) IR :269/86. 9:alonkiOI 269/86. fzuI11l8c;ão 40 pNOe880C A) ~ 

óeseo ~emall'OP'l'10 ]Ia lU/86. B) PIlb1i~&9õea' ao. Editais .a ».0. 18'/86.' 
. a) Pabl1Q8.9io 4a s.teQ9a-no ».O.(tJIl 'braJlOo). D) ~uo69ão 40 ate final 'I 

.' 
Í'8IIl fixados DOa qv,a4ros la !Teta$. tua KtiDic1pal 40 Al:tl8JII1ra-Pará e Í10s 

ttútoa 4a ~48tie de .u~Psrá. Im oonaeql1êno1a, tiO$ o ben~o1ár.1.o t 



• 
Cartório do Único Ofício de Notas 

Vitória do Xingu - Pará 

~eftOÚl"lo invee1l1do do M.rei to ele propft.ec1aie das l'e1'er14ae 1Ie1"Z'as de .... 

cora. o. as 1.ia em 'Y1gor" A1t am1ra, 20 ele olltllbro de 1.986_ (a) ~Eilo" 

daOoa1ia N\mes :n.lho-~&1to JluDio1pal 4e .Al.:tamLra,asstnBtQre, dft14amente 

re~onheo1da nas J(o~as do Oartór1.o dO li Ol'toió da OOllla1'Oa a. Alt8llliz"..Ppá, 

811 08!Ol/l..986 .. (a) Pedro AndftIle 'MelBll9G-Benetielár1o, assLne.tura d8Vi4e.-( 

man*ereonnbeo1da Das Bo'tas 40 Oarf;Ól'lO 40 2tt O:f{oto 'as Poma1"oa' deAltamt.a 

-~ .. Q41ll/l..999. D9PRIE'lhUQ, URDO lNDReJr§ WtiPQ, bJlae11e1ro, 'eQJ,. 
~1Z'O. J!801W:ICsta, POrtador ia (J~a de Identidade m.ma ll~.)20.080-sSJ.>/QEt ," 

. ' . . - , . ,- ' . . . . . . ' ", - . 
• 4eteatqr ~OIC/D." 209.;47.09l-72, ras14_~e e 4om101l1a40 aa oida4e . ' 

ele Al~~ Beg1sUo Blter1., L1VJ'CH a-E. la 1'1a. I 25280b o lfII182.? 

o re~e~do , verdaie & 4~ ~4it ntórJ.a '.., 'nnB'llPA .. , 05 àe l1OVembro de19~9 ' '. . - . ' . 

o :a.mef1te ~ta40.( a) llTGmO DE adRO lIEts.x.-x---X""1l!o"~x.-~~x~Jt>oo~" 

• a..1o ,1i0l1S., Wos 10.-08 clG !ítalo 1lEd'lpt tivo R*' .9/86. Wado 4é20 de Olltll 

~" ~, 1. 986. o Im6veJ. oOllstaD'te da pftS8l1't.& matfto~ :tGla4qlÜr1.dopor D 
, no prmcAp' WiWA9Q. aoiae. ~, qual1f'1oadO"POroomp,tl'a ,teUa lllrde1t11l>a .~ 

td:Q1pe1 ,de AltaJllillao'oParái e i11'11làdo pelo fm'tão,. Pí'efed.~'-'Mw:i10i':PáJ., Exmo; f , 

Sr. Allltt/.Bio ta aoeta lIwleelllhO, 4. acOl."\W .0111 ó. a:rt1gos :1.1 .131 e 15e t 

da I.e1 ~4ua11.T18/59 ooç1.~ pela W 4.899/80, '}leló preoo"eriO' 

li ~~ata4o 'de ( .... ~a1or clM'era491. CJODd1ç,iesl la ao W:1ôQ1o. O %lUerido é . . - ~ 

verdade e 40a ". V1tó~ 40 ~PA, .. 05 4& JlO'rembS'O 4. 1.999. o·~ 
te t~Wó. (a) 1I1G_O Da O.A$'fllO mas. x-x.-x-.. ~»-:m-~»-~»-x ... x ... lIi-x.-x~,. 

, ' 

Rua Manoel Félix de Farias, 218 - Centro - CEP 68.383-000 - Vitória do Xingu - Pará 
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Cartório do Único Ofício de Notas 
Vitória doJungu - Pará 
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Rua Manoel Félix de Farias, 218 - Centro - CEP 68.383-000 Vitória do Xingu - Pará 
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FEDERAT\\}~ 0° 

, ESTADO DO PARÁ ri , , , 
c! 

" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
! i 
; ! 

" l , 
,~ . , ~ . . !:. . ri -! 

c:~;rr ;í::rULO DEFINITIVO : j 11 
11 (' 
i,l ti 
d ,i 
'I ' 

~' ; ~: .: . : ~. O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE Al TAMIRA, 
, , ' i· , . 

J ( .. ; ': : 

1: 
\1 ! 

Exmo. Sr. i:.i"i·-,1rtI~tIQ DA CQP1:A·· '!;UL~3 ":':'I::::.HO,l)nE:2}~J:~~O ; ;·,:~if " Ir; :f. P\ _l · · :yr:; !lJ,:2_,\ : , ! f,~f{;~. 

'~;:t ' ~~~~::: :~t~;!~i~:I~!4?n91%bej Efjt"dwÜs J. n0/r.q condcmcntaarji \1 

" fl. " , 
. . ' 1 _ 

:::' . 

;~~_'- , Fazsab~rqlJe mandou expedir pela PREFEITURA MUNICIPAL DE Al TAMIRA, \1:; 
;; 0 ;pr,esente TíTULO DEFINITIVO em favor de PEJ)nO Al:DnAJ)S :c:::::G::Ar'Q, "'ri.! Fi i , ,'i TO ,b ! ' 

1 1- ' t ' 
~; ao '"eira, pecuarl.stu, residente e domiciliado nesta cir}nrle. 11 I: , 

sobre as terras requeridas, com as características H c ' 

i·t · 
' I constantes dos autos de medíção e discriminação, os quais ficam arquivados naquela 1-1 

: : ~ep~rtição,e abaixo descriminados: fi I: 
'f,r-' , "C J 
;:;~~u7icípio ALJ?Í!.;,LffiA n I: 
" Área ..4-10,099. ôM 1m Perímetro 257.507. 070. O{)O; l ~;': t~· 

~; ~~:r~~del pOlígono :;JUA.DTIAHGULA..."l de 94 (;:)UA1'RC) lados; Destinação da área ~,)l f,' " 

'i '" , ' Natureza da aquisição , ' 
-'I': ; ~ f.: : . ... '" ' 

~ 6l" " :1: · . . .. . ,. 

"l'-:' :t:;JStlJ.: 'com rio I'er~ 
:'I:f205i,'OOGmts, eoes'te 
1) " " .- c , ., ", , 

" . ,.-. 

: .,, . . 

Limites: Norte com rio ;:inr;ú me,lindc> 2004pI,o " :: 

onde mede 205. OOOmts, r,cste com rio Gua.rl: onde mede ~ I i 
comEENj<~DHO AJNE:~ DO GAl\~O, onde mec1e 200,O,OOmtG " " 

I c 

k f 
j; (. 

Ic1 l ' :1 ~ j 
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CADASTRO N° 2G9/ElG 

TALONÁRIO: 2G9/~(-i 

Tramitação do processo: 

. -. ; " .. 

, . 

• 

Publica çã o d o ato fi n a I-.CF,--' O:..:RccAi-=-:.'1 --,.",--' IX..= - ",,\.~.:..,)o=-s=-· _J:..:..:(=-) ",=-'" _ 2..:)T=-:J:..:.A:..:.D-:.:'1.=O.::S----'" :'...:;'.:..:S...::·; '..:.:A:....::...l'.:.:H:::L:..:.·lI...::~,:..:::r:.:::.·...:· l.jT>:.::H:::;\~E 

Em consequência. fica o(a) beneficiário(a) investido(a) do direito de 

propriedade das referidas terras de acordo com as leis em vigor. 

ALTAMIRA, 20 de OUTU~RO de 19 ~(; 

BENEFICIÁRIO 
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