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CERTI FI CO que a present e fot ocópia confere com a m at rícula original de nº.:
18760 e que, nos
t erm os do dispost o no art igo 19, § 1º da Lei 6.015/ 1973, t em valor de cert idão. O referido é
verdade e dou fé. Jardim-MS, em 09 de abril de 2021.
SELO nº AEO78365-821-NOR
_______________________________________
Gil Messias Flem ing - Tabelião/ Regist rador
ASSI NADO DI GI TALMENTE
Acesse http://www.tjms.jus.br/corregedoria/selos/pesquisaSelo.php para visualizar a autenticidade desta
AO CARTÓRIO..:
FUNJECC 5%...:
FUNJECC 10%..:
FUNADEP 6%...:
FUNDE-PGE 4%.:
FEADMP 10%...:
ISS..........:
SELOS........:
TOTAL........:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

29,00
1,45
2,90
1,74
1,16
2,90
1,45
1,50
40,65

Pedido de certidão nº: 27604

Controle:

Página: 0004/0004
61959

Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 09/04/2021 às 13:52, sob o número
WJDM21080036946 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/04/2021 às 14:12. Para acessar os autos processuais, acesse o site
Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/NWZFE-4EKNJ-LDS9F-DK3C4.
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
informe o processo 0800948-98.2016.8.12.0013 e o código 7FECE5E.

fls. 215

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: NWZFE-4EKNJ-LDS9F-DK3C4

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:
Gil Messias Fleming (CPF 690.783.941-53)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/NWZFE-4EKNJ-LDS9F-DK3C4
.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 09/04/2021 às 13:52, sob o número
WJDM21080036946 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/04/2021 às 14:12. Para acessar os autos processuais, acesse o site
Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/NWZFE-4EKNJ-LDS9F-DK3C4.
https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
informe o processo 0800948-98.2016.8.12.0013 e o código 7FECE5E.
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AO CARTÓRIO..:
FUNJECC 5%...:
FUNJECC 10%..:
FUNADEP 6%...:
FUNDE-PGE 4%.:
FEADMP 10%...:
ISS..........:
SELOS........:
TOTAL........:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

29,00
1,45
2,90
1,74
1,16
2,90
1,45
1,50
40,65

CERTI FI CO que a present e fot ocópia confere com a m at rícula original de nº.:
17528 e que, nos t erm os do dispost o no art igo 19, § 1º da Lei 6.015/ 1973,
t em valor de cert idão. O referido é verdade e dou fé. Jardim-MS,
em 09 de
abril de 2021.
SELO nº AEO78366-186-NOR
_______________________________________
Gil Messias Flem ing - Tabelião/ Regist rador
ASSI NADO DI GI TALMENTE
Acesse http://www.tjms.jus.br/corregedoria/selos/pesquisaSelo.php para visualizar a
autenticidade desta certidão.

Pedido de certidão nº: 27605

Controle:
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: SU95F-7S8YQ-C3983-W9PC9

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:
Gil Messias Fleming (CPF 690.783.941-53)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/SU95F-7S8YQ-C3983-W9PC9
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https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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