
I 
L 

?ii.7/UJ:l: 
~,~~:~ ; .;it'_r.:·~::;; :,,:: .. :";_',!.'.r.. ,'E:1;;'1. : 1N.':":_"1 .".~,,,d 0-,:\;.',; 

! , 
~ ... 

'. MATÉRIA CRIM!NÃL· 
"'" r'" . ~ 

li" 
~ '., I 

" 

O,;. 

·i ,;. 

". 

PETiÇÃO ] 

t'~'rIÇAO "/IH5 
,·"~.Lr::l",. : I: '''Ti' 11':':' F',::::,::",,~ 

:'Et'T"- .• -", ."'JS ';;'J:~" 
"~!""':. :,./-:. 'F.~; "j,. ,.!.,.rLe· 

i 

"-, .:' 1 

..... ,. .-



i. 
I I' 

i 

1'\ . ·1 

·1 

c 

. ".' 

Supremo Trrbunal Federal 

Pet 0007085 - 09/06/2017 14:05 
0006192-64.2017 1 00 OOOD 

111111'" 1111 111111 li 11111 11111 1111111111111111 1111111111 11111 /III/II/! 111/ 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

,. 

2G6 
PROCURADORIA GERAL OAREPUBLlCA .. 

CRIMINAL· 

Data.de Autuação:. 1·8/o7áo16· .. ~ '.' 

Capa: . 

Notícia de Fato PGR NF-PGR 

1.00.000.010999/2016-15 

. ConfidenCiai 
VOLUME II 

,. 

- I 
"-o· 

.. 

Trata-se da manifestação do ex-Governador do Estado do Mato Grosso; Silval da Cunha Barbosa, de forri,uiar . 
. acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. Informa que serào envolvidos em seus ". 
depoimentos pessoas que possuem prerrogativa de.foro junto aos tribunais superiores. Serão denunciadas. " 
irregularidades na nomeação de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.do Mato Grossó, mensalinho na" 
Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, promissórias emitidas e encqritradas na Operação Ararath . 
dentre outras. .. . 

Partes: .. ;: : . 

REPRESENTANTE - SI LVAL DA CUNHA BARBOSA e outros 

·O·istribuição: 

PGR -18/0712016 - PROCURADOR,GERAL DA REPUBLlCA: CRIMINAL. 

Grupo temático principal: . ".' 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA . 

. Tema: 

O'eputados (M~mbros do Co"ngresso N·ãcionai IAutoridades do Poder Legislati~o/Criminal'PROCURADORIA .• 
. GERAL DA REPÚBLICA), Supremo Tribunal Federal (Ministros dos Tribunais Superiores/Autoridades.do-Poder·
Judiciário/Criminal/PROCURA0 )RIA GERAL DA REPÚBLICA), Mini.stros de Estado (Autoridades do Poder· " 
Executivo/CriminaVPROCURAD RIA GERAL DA REPÚBLICA), Superior Tribunal de Justiça (Minist~os dos 
T~ibunais Superiores/Autoridade~ do .poder JUdjciáriojCriminallPR~CURAOORIA .~ERAL DA· ~.EPOBLlCA) ~ .. : 

,. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOCUMENTAL E PROCESSUAL 
DIVISÃO DE CONTROLE EXTRAJUDICIAL 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

26'7 

Ao 2° dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, nesta 

Divisão de Controle Extrajudicial - DCE/SUBGDP/CHEFIAGAB/PGR, procedi a abertura do 

presente Volume 11 da Notícia de Fato - PGR-NF-PGR - 1.00.000.010999/2016-15, à fi. 251. 

Para constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. 

A()~ ~ 
R;D~~b N VEN PERPÉTUO 

Técnico A ministrativo 

Tenno de Abertura e Encerramento de Volume 0014102017. Versão 2, de 30/0712015. 
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WCServico 

" 

268 

Paredes revestidas com azulejo; 

• Piso cerâmico; 

Louças simples; 

Sacada .--------. 

• 
• Piso cerâmico; 

Guarda Corpo concreto; 
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PISO SUPERIOR 

Hall de Circulação 

• 
Piso Cerâmica; 

• Escada de acesso ao piso inferior em ferro e madeira pintados de branco; 

Sacada com esquadria em alumínio; 

01 suíte máster com banheira 

• 
Piso cerâmica; 

Armários embutidos brancos; 

Luminária plafon 

Uma entrada para ar condicionado Split; 

Parecer Opinativo emitido em Cuiabá - MT, 06/1212016 as 08:15hs 
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WC suíte máster: 

Piso cerâmica; 

~) 
( 

Torneiras Quente frio; 

p 

Paredes com revestimento cerâmico branco; 

Bancada em granito; 

Banheira pequena; 
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Dormitório Lado Direito 

271 

I 
Piso cerâmica; 

• Armários de madeira; 

Luminária platon 

Entrada de ar condicionado tipo janela; 

Dormitório Centralizado 

, 
• 

Piso cerâmica; 

Luminária platon 

Parecer Opinativo emitido em Cuiabá - MT, 0611212016 as 08:15hs Página II 
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Uma entrada para ar condicionado Split; 

WClntimo 

272 
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\ • '" 
Piso cerâmica; 

Paredes com revestimento cerâmico branco; 

Box acrflico; 

Torneiras quente e frio; 

, Armário Roupeiro; 

METODOLOGIA UTILIZADA 

• No presente parecer opinativo de avaliação estrutural do imóvel como está 

atualmente, com benfeitorias introduzidas e que hoje se encontram incorporadas ao imóvel, 

benfeitorias que foram especificadas em um relatório feito in-loco no dia 02 de dezembro 

de 2016 e que estão acima relacionados ambiente por ambiente, bem como apresentando 

relatório fotográfico. 

Para realização do presente trabalho utilizamos do Métodos de avaliação 

Comparativo Direto de Dados de Mercado, buscamos informações de imóveis em 

ofertas e comercializados juntos as: imobiliárias, corretores e proprietários que possuem 

imóveis semelhantes, destes encontramos valores onde são homogeneizados e 

Parecer Opinativo emnido em Cuiabá - MT. 06/1212016 as 08:15hs Página 12 



ParecerO inativo de Avalia 

transformados juntamente com as informações de área privativa, benfeitoria 

conservação, acabamento e principalmente a localização do imóvel. 

Utilizando-se destas informações, informamos que os valores encontrados para 

determinar o valor do M2 para imóveis COM BENFEITORIAS, foram extraídos de 04 

elementos comparativos (amostras). 

Segue abaixo tabela com valores de imóveis usados como comparativos, ou 

seja, imóveis selecionados buscando a melhor comparação por idade aparente, 

benfeitorias e outras caracteristicas similares com o imóvel avaliando. 

TABELA COM IMOVEIS EM OFERTA NO MERDADO IMOBILlARIO CUIABANO: 

I CAMPO DE ARBITRIO - Considerando que os imóveis em amostras estão em oferta e 

pela lei da oferta e da procura e somado ao aumento de ofertas de imóveis no mercado 

imobiliário cuiabano, depreciamos as amostras em 10% sobre seu valor, conforme tabela 

• acima. 
IMOVElS AREAS EM M' VALOR R$ POR M' 10% 

ED. Manchester 135.83 R$ 320.000.00 R$ 2.355.89 R$2.120.30 

ED. Cap Ferrat 150 R$ 400.000.00 R$ 2.666.67 R$ 2.400.00 

ED. Boulevard 115 R$ 280.000.00 R$ 2.434.78 R$2.191.30 

ED. AI""rada 111 R$ 300.000.00 R$ 2.702.70 R$ 2.432.43 

TOTAL AMOSTRAS 511,83 R$ 1.l00.000,00 R$10.160,04 R$ 9.144,Ol 

I DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL AVALIADO 

• CALCULOS DOS VALORES DOS IMOVEIS EM AMOSTRAS E EM OFERTA 

1) Cálculo Pela Média Aritmética: 

Média Aritmética = Somatório dos valores IMOVEIS EM OFERTA 
----------------~N~ú-m-e-r-o-d~e--a-m-o-s~t-ra-s----------------~ 

Parecer Opinativo emitido em Cuiabá - MT. 06/12/2016 as 08:15hs Página 13 
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R$ 9.144,03 
Média Aritmética = 

4 

Média Aritmética = R$ 2.286,01 

Parecer O inativo de Avalia ã obiliá. na_ '--1 
(3~.\~;d i~'~R 

Fls·ODU257 
I 
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Valor Médio Comparativo = Area do imóvel avaliado X Valor médio amostras 

Valor do imóvel avaliado = 135,83m2 X R$ R$ 2.286,01M2 

274 

Valor Imóvel Avaliado = R$ 310.508,54 

CONCLUSÕES 

Com base nas pesquisas realizadas, consubstanciadas na utilização de dados e 

informações fornecidas que apresentaram dados que nos deram segurança para opinar 

neste parecer quanto aos valores deste imóvel objeto desta avaliação, expressamos firme 

• convicção de que o Valor do Imóvel avaliando para fins de venda é de: R$ 310.508,54 

(trezentos e dez mil quinhentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos). 

'

Luis Nascimento 
Gestor Imobiliário 
CRECI nO 2981 - 19" Região -MT 
Avaliador de imóveis 
Inscrito no - CNAI sob.Nr.00030 

• 
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FONTES DE INFORMAÇÃO - AMOSTRAS FISG~~ ~ ~~:-l 

, .. - " .. - ",~,,~, . .,... - -................. """'''''''''.,. .... ,_ .... ~ ..... ...:; ... -
C H_""" ... _.~ ""' ..... " .. ..-.", • ...... "" .......... ,J .... " ......... ' ..... ,"""" .. ' • . ..,.....,.......,...." " 

3 2 

'" .. '~K"h 1I~ '" ,,,, ... ,, COHTATAIt 

Apartamento com 3 Quartos à Venda, 142m2 

"""' .... ,-"".".... ..... r_ ...... ,,,. .... '.,. .,.., «.~, 14,.~ .. .," .... 4oI"'· _,_"" ..... ~"', .• -" . 
..,,~.,.,~'>OI. 

QuA"T"" O...,.,.,I<<>S v~ .. 
3 3 1 

"'''Ii " CoonATAIt 

Apartamento com 3 Quartos à Venda, 91 m 2 

""'''' ........ ~ ... ,.,., ........ .,.,...,.,. .... ~ ·.'.~l .UOH ...... M>Ol''':'·I.' 

I 
, ___ " ,~ .... ''>.,.. ... ,' .... L ........... a<CI'-O\:l-<.C ......... ""- ...... , ..... EI ... "'AH~"''''- .... · ~, ....... 

https://www.vivareal.com.br/venda/mato-grosso/cuiabalbairros/miguel

sutil/apartamento_residencial/?pagina=1#{"preciolnicial":nuII,"precioFinal":null,"areaDesde": 

• "90", "areaHasta":"150" ,"habitacionesDesde" :2, "habitacionesHasta":null, "banosDesde":null," 

banosHasta":null,"garajesDesde":null,"garajesHasta":null,"loclds":["BR>Mato 

Grosso>NULL>Cuiaba>Barrios>Miguel 

Sutil"],"orderBy":"price","orderType":"asc","usoProyecto":null,"estadoConstruccionProyecto": 

null,"discounts":null} 

, 
• 

~" 
280,000 
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Edf. Alvorada 
~l,--.' .. \I~_c_vr 

Ár ... Imtl Q ... r11H Suites hnMlr-os GM.a.~m 

'" 

http://www.imoveltop.com.br/busca-imoveis-imobiliarias.html 
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ris. 000259 
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Imagem Satélite Google Earth: 

Localizando o imóvel avaliando 276 
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FOTOS INTERNAS DO EDIFICIO 

278 
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• Entrada principal e Portaria 

I 

• Salão de festas e Churrasqueira 
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Piscina 

-

Vagas de garagem - 01 vaga 
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CURRíCULO PROFISSIONAL DO TECNICO. AVALIA0 '~":~,: ;~;'1 
._=1 

LuIs GUSTA VO FIGUEIREDO NASCIMENTO, brasileiro, casado, gestor Imobiliário, 
residente domiciliado em Cuiabá-MT, com escritório na Rua Barão de Melgaço, 4.147, 
Centro, inscrito no Creci F- 2.981, 198 Região, Cuiabá-Mt 
Fones: Cel. (65) 9 9972-6854 Com. 3623-2556 / 3023-0755 
E-Mail: gustavoimoveis@terra.com.br 280 

FORMACÃO ACADEMICA 

Corretor de imóveis - Formado em 1.998, no Instituto Colibri, Várzea Grande
Mt; 

Superior Completo - Em Gestão Imobiliária, formado: Faculdades Integradas 
Candido Rondon - UNIRONDON no ano de 2.004; 

Técnico em avaliações imobiliárias - Registrado Conselho Federal de 
Corretores de Imóveis - Resolução COFECI Nr. 957/2006 Inscrito no 
CADASTRO NACIONAL DE AVALIADORES IMOBILIARIOS; 

Perito Judicial Imobiliário - Resolução N°. 1066/2007 do COFECI e Lei 
5.869/1973, Ato do CRECI-MT 004/2009 e normas da ABNT; 

Pós Graduado em Direito Imobiliário Aplicado a Negócios, realizado na 
Instituição de ensino FAIS, conclusão ano de 2012. 

SíNTESE DE QUALlFICACÕES 

• Mais de 17 anos de experiência na áreas de administração, venda e compra de 
imóveis. 

• Técnico em avaliações de imóveis, registrado no Conselho Nacional de Avaliadores 
Imobiliários do Brasil sob N° 0030. 

• • Certificado de Excelência em atendimento em Vendas para corretores de imóveis. 

• Certificado de congresso de Ciências imobiliárias de Mato Grosso. 

• Certificado de qualificação na modalidade de PERITO JUDICIAL IMOBILlARIO, 
realizado No CETP - Centro e Cursos Técnicos, Profissionalizantes e Pós Graduação 
de Cuiabá -Mt. 

• Certificado de participação na palestra Mudança Na Lei Do Inquilinato E Suas 
Conseqüências para O Mercado Imobiliário; 

• Pós Graduado em Direito Imobiliário Aplicado a Negócios - na Instituição FAIS, 
Realização: Singular - Mt 

Parecer Opinativo em~ido em Cuiabé - MT. 06/1212016 as 08:15hs Página 20 
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PARECER TECNICO DE AVALlACOES PARA OS SEGUINTES CASOS:[: Gt,\S irGi< l 
Compra, venda e locações de imóveis residenciais, comerciais e rurais; FI,. U Q U 2 6 I, 
Ações revisionais de aluguel; _ ._ .. _.=:f 
Partilha de bens; 
Desapropriações; 
Seguro e garantia de bens; 
Conhecer o Valor de Mercado do imóvel avaliando; 
Vistorias; 
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Livro N° ~O de Folha N0 Ficha N° 

A MATRiCULA 

CIRCUNSCRIÇÃO: 

Geral 

DATA: 2811111.991. 

CUIABÁ-MI. 

2-4X 88.878 280 01 

Imóvel: EDIF\OO MANCHESTER, Rua M. n.D 45, Bairro Miguel Sutil - 1· Distrito desta 
capital. ADilrtamen\o 402 - DúDlex, com a seguinte divisllo Interna: pllVlmento inferior: lIorelras, 
sala de estarfjantar, copa ou sala de lV, lavabo, cozinha, despensa, área de seMço. BWC de 
sef'liço e sacada; pavimento superior. 1Iorelra, halt de circulação. 01 su{te ma1IIer. 02 
<lOr1'nIIÓI1Os e 01 banho, com área prfYatlva de 135.831 metros QUadl1Idos; de uso comwn de 
86.527 metros quadrados; vagas de garagem: 12,00 metros quadrados; lotaI: 234.364 metros 
quadrados; fração Ideal: 4.06%; com direito a uma vaga de garagem. Adquirente: PRJMUS -
INCORPORAçÃO E CONSTRUÇÃO LIDA. com sede na Rua M. quadra 08. CGCJMF' 
00.826.31310001-01. Anterior: rf' 63.403-R2.1Is. 138, do lNro 2-GA. 
OIGIT ADO POR: 

AV-1-68.876 
Que a refMida UIIIdade hab Q 
BRADESCO SJA, con~ 
NCZ$1.381.748.DO. confo 
22106/1.989. em favor dIOO~=r 
de Cr$l1 .615.400,00, (;1 

04101/1.991'. em fayor d B o Bnldesco S/A. conforme Co 
pelo valor de Cr$99.1 684, 2, COn1Orrn2a..NtrlCula 11" 
em 09105/1.991.. U 
DIGITADO POR: ' • _ 

la raes Iquella 
,~~""m"ntlldo 

AV-2-68.876 -;;;;;;~~S;~~t:~ii~~~~~/M;;;;J;;;:-;;;;t;;;;;1o Confilrme apresentação do ~~I~~.Manchester. o apartamento 
objeto desta matrícula, possui 'il!~{~~jli;?' jJ 146.954 metros quadrados; 
área dI) uso comum: 87.8757 n gem: 12,00 metros quadrados; 
total: 246.8297 metros quadnldos; •• '!!.o-''''''abá, 0511211.991. 
DIGITADO POR: 

AV-3-68.816 ------------------------
Conforme instrumento parttcular de ré-rall1k;ação. consolidação e con1lssão de dívida 
decorrente de mútuo. com garantia hipotecária e outras avenças de 06/10/92. as partes 
cOllt1lllantes resolvem consolidar as dívidas decorrentes dos lnstrumentos celebrados em 
19J06/89; 191D3190' e 1l6J05I91, a sornatÓlla de seus valores perIíIz um montante de 
Cr$4.984.101.83D.52, que os devedores reconhecem como Uquida e certa e se comprometem, 
a reembolsá-la reajustada monetat1llmente no dia 2511011.992, em esp6cle. a ~ de 
remuneração nominal de 16,67% ao ano e 18.00%. que é composta da t8Y.II de juros nominais 
e efetivos de 10% ao ano e 10,41% ao ano, da comissão de concessão de crédito nominal e 
efellva de 6,67% ao ano e 6,88'l6 ao ano; que em virtude da consolidação da dMda. _olfza 11 
proceder o CIflICeIamerrto das hipotecas de 2° e 3' graus, contInUando 11 divida li ser 
garantida pela hipoteca de ,. grau, RJ da matricula lIfIteJ1or. Culabá, 2211211.992. 
DIGITADO POR: 

282 
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o NOTARIAL EREGISTRAL 
biliArla da Comarca de Cuiabá· MT· . 

IMÓVEIS - Re istro Geral 

Livro N' . N° do . Ordem Folha N" Ficha N° 
(VenlO) 

2-GX' 68.878 280 01 

AV-4-68.876 -----------------------
COnforme Instrumento Particular de REHatmcaçAo. consolidação e GonllssAo de D/YIda 
Decorrente e Mútuo, com Garantia HIpotecária e outras Avenças de 06/1011.995. As partes 
contratantes resolvem cOIISoIldar as dividas que passa a ser de R$1.104.603,36, díWla essa 
que a devedora reconhece como nqulda e certa e confessa dever ao eredllr, e que deverá ser 
reembolsada em 190 presfaç6es mensais e consecutivas, calculadas pelo Sistema de 
AmortlzaÇ§o Tabela Prtce -TP, a taJal de remuneração nominal e efetIVa de 1 f ,39% ao ano e 
12,00'l6, que é composta da taxa de juros nominais e efelM1s de 10,00'l6 ao ano e 10,47'16 ao 
ano, da comissão de concessão de crédJto nominal e efetiva de 1,39% 80 ano e 1 ,40'l6 80 ano; 
taxa essa também apllcada mensalmente sobre o saldo devedOr prevtamente atuaDzaOo, 
vencen!lo-se a primeira prestaçlío no dia 06107/96, ccmt\nuando 11 d1Y1da a ser garuntlda pelil 
hipoteca de 1° gnru, R3 da III1ItriculillKltertor. Culabli, 25I03M.996 
DIGITADO POR: 

AV-5-G8.876 ~~~~~j~~i~~~~i~~~~~~~~~~ Conforme Instrumento e Confissão de Divide 
Decorrente de Mútuo, com de 06I00I1,/196, em 
Ylrtude das amortlzaç6es divida da devedora 
atinge, nesta data, a irnr.rIt,ôt da devedora o 

credor, concordou em ~~~~::~I~g~, referente as 
prestações vencidas ~ ~;;~~~ monetária, juros 

a devedora confessa l-~ credor nas cond'tÇ6es contratualll e mora, e~~~5~S~~~ 1) !=~ a' R$1.362.425,76, que 
a seguir mendonadas, reajustados da funna 
estabelecida no contrato GUlIIDa, :nJ11n1i1 

DIGITADO POR: 
Ibm 

Protocolo n° 164.581 de 
conforme DUtOrfZ;4Çio o Credor de 
DIGITADO POR: - . 
mlgs I , Ulma~m 

IIQ' 19 Jurtlf1)(tlll&rla 

R-7-68.876. Protocolo n° 106.452 de 1110112008. 

referente 8S Avi, 03, 04, 05, 
27/09f2.007. 

• 

I 

Em 111011200S. Adquirentes: SILVAL DA CUNHA BARBOSA. brasileiro, empresário, portador • 
da Carteira de Identidade RG n° 2.020.025, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 
335.903.119-91, 1iIho de Antonio da Cunha Barbosa e Joana da CUnha Barbosa, e sua mulher 
ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, brasileira, assessora parlamentar, portadora da 
Carteira de Identidade RG nO 3.875.876-4, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nO 
632.757.401-72, filha de JOsé de Meira e Vilma Sanamo de Meira, casados sob o regime de 
Comunhão Universal de Sens, na vigência da lei 6.515n7, nos termos da Escritura Pública de 
Convenção com Pado Antenupcial de 30/0911983, fls. 157, liVro 2-C, no Cartório Smarcze'Mlkl3° 
Notariado da Comarca de Cascavel/PR, registradO sob nO 14.801, lIs. 194. do liVro nO 03 de 
R"gislfõ Auxiliai, ilm 0210112009, no 6" Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3" 
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.' t SEGUNpo SERViÇO Nl 
da 1" Clrcunscrl ão Imoblllár)a 

Livro N0 . N° de . . . ..' Ficha N° 
.' Ordem'. ,~olha N. (F .. nlO) 

REGISTRO DE IMÓVEl ';R~gistro Geral 
. ~ ...... 

2-GX 88.876 280 02F 

Circunscrição Imobiliária desta Capftal, residentes e domiciliados na Avenida Brasllia, n° 235, 
apartamento 91, EdifíCio Riviera O'América, Bairro Jardim das Américas, nesta Capftal.. 
Transmitente: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LIDA, inscma no CNPJ/MF SOb n°, 
00.826.313/0001-01, com sede' na Rua Bosque da Saúde, n° 129, sala B, Bairro Baú, neSl!l i 
Capital. Forma do Titulo: EscrjtUra PÚblica de COMPRA E VENDA, de 04/1012007,115. 046 fi 048: 
livro 784, e Escmura Públjca de AOITAMENTO RETIFICATIVO, de 23/10/2.007, 1Is. 173, livro 780, 
ambos do 6" Serviço Notarial e Reglstral desta Capital. Valor: RiSO.OOO,OO (cinquenta mil reais). 
Antérior: 68.976, fls. 280, do livro 2-GX. Característicos e Confrontações: Apartamento 402 -
DÚolex descrito e caracterizado na matricula acima. Inscmo no Cadastro Municipal sob n° 
01.8.14.047.!1186.014. Condições: As constantes da escmura. Pagou Imposto de TransmISsão no 
valor de R$2.311,7B em 2911112007, conforme Gula n.o 20n715, emltlda em 29/1112007. Pelas 
partes foi dtto falando cada um por sua vez que dispensam a apresentação das certidões devidas 
e declaram sob as penas da Le) que assumem total responsabiHdadepor todas as obrigações que 
dispõem a Lei n° 7.433 de 18112119B5 e regulamentada pelo Decreto 93.240 de D910911986. 
Foram apresentadas e ficam arquivadas n lia dO.6" Serviço Notarial e Registral desta 
Capital, as seguintes certidões: Certi - o s de Negativa de Débitos Relativos as 
Contribuições Prevldenciártas e a b n° 120472007-10001030, datada 
de 11/0912007, certidão essa ~ nfirmada por l4it. entla, através da Internei e a 
Certidão conjunta Positiva c ~. s de Negativa de 000 I !vos aos Tributos Federais e ã 
divida Ativa da União, a . , a CJ:rQgW!Imii.~1 ÇiI da Nacional, com o código 
de controle da certidão n'V 95. 1i:J.bl.UI, .Mlda eM 7/0912007. Emolumentos: 
R$904,60. AMMP: R$1,4 . AM M: R$1,40. OABJMT: R$1,40. -to. . , 

D1GIT1R 20 Isa ...... 
Oeltll Souza . PCIlIra 

Ewa te 

AV-8-68.876. Protocolo na 
2311012014, expedido pelo Juí r 
Judiciário/MI, referenle ao proces, 1-~.,m,r4.J11 
P/lrte /lutora: MINISTÉRIO PÚBLICO 
SllVAL DA CUNHA BARBOSA, MARCa SOUZA DE CURSI, PEDRO JAMIL NADAF, 
EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, JBS SJA (FRIBOI) e VALDIR APARECIDO BONI, por 
determinação do MM. JuiZ de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, fica decretada a 
INDlSPONlBIUDAOE DOS BENS de: SILVAl DA CUNHA BA,RBOSA, insemo no CPF/MF 
sob n° 335.903.119-9'1. CuraM, 03/1112014-. Emolumentos: Isenta 110 pagamento de 
emolumentos conforme ConsoUdaçã o das Normas Gerais da Corregedoria Geral de JustiÇa do 
Estado de Mato Grosso relativas ao Foro Extrajudicial, C.N. G. C.E., capitulo 2.4.3, nos termos 

artIgo 4·, parágrafO único, do ProvImento 27104 - CM. e da lei Estadual n· 7.60312001. 

( 
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RIAL E REGISTRAL 
a Comarca de Cuiabá· .MT 

Livro N" Nrd° doom Folha N" Ficha N" OI (Verso) 

REGIST istro Geral 2·GX 68.876 280 02V 

AV-9.68.976. Protocolo n.' 169.553 dê 14/0612016. FaZ-Sê a' presente averbação para 
conslarque: Conforme Pedido n.' 413Ql. recebido via central Eletrônica de Integração e 
Infonnações dos SeNiços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso - CEI, em 
0210512016. formulado pêla Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 
c.onfonne Liminar de Indisponibilidade de Bens n. o 5357S-22.2015.811.0041 (1<1. 10657811. 
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 00 EsTADO DE MATO GROSSO, por d!llerminação do 
MM JuiZ de Dirêlto, Or, luís Aparecido Bortolussl Jlinlor, fica decretada li 
INDISPONIBILIDADE DOS BENS de: ROSElI DE FÁTIMA MEIRA BÁRBOSA, Inscrita no 
CPF n.· 632,757,401-72. Cuiabá, 2010612Q16, Emolumentos: Isenta do pagamento de 
emolumentos confanne Consolidação das Nonnas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do 
Estado de Mato Grosso relativas ao Foro ExtrajUdicial, C.N.G.C.E., capftulo 2.4.3, nos tennos 
do 4·, parágrafo único, do Provimento 27/04~ ÇM(e da lei Estadual nO 7.603/2001, 

Rosane 
Cuiabá, 
Consolidação das NOI:rna,~ 
relativas ao Foro EX;r~~~~.~:S.1 
único, do Provimento 

VaTll Criminal - Poder 
~~[I1tnal Diverso n° 11625-

Autora: MINISTÉRIO 
Jle Direito, Dr." Selma 

im.'~j tlbJeto desta matricula, 
~~agarnenlto comonne 

Elltado de Mato Grosso 
do artigo 4", parágrafO 

AV-11-ti8.81if Protocolo n.' 171,193 de 24/0812016. Faz-se esta averbação para constar 
que: Conforme Pedido: #45536 recebido via Cent!1l1 Eletrônica de Integraç.!o e Infonnações 

I 

• 

I 
dos SeNlcos Nolafiais e Reglstrais do Estado de Mato Grosso (eEI) em 0110612016, fonnulado • 
pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme decisiio proferida 
nos autos da ação civil por ato de improbidade admInistrativa n" 2310.14.2016.811.0041, 
cõdlgo 1081596, por ordem e detelminação da MM,~ Juiza de DireitO,Dr." Celia Regina 
Vidotti, fica decretada li INDISPONIBILIDADE DOS BENS de: ROSEU DE FÁTIMA MEIRA 
BARBOSA, CPFIMF sob n° 632.75'1.401-72, para garantia do ressarcimento dos danos 
causados ao erário no valor de R$573.505,OO (quinhentos e setenta e três mil quinhentos e 
cinco reaiS). Cuiabá, 26/0812016, Emolumentos: Isenta do pagamento dI.> emolumentos 
conforme consolidação das Noml3s Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
Mato Grosso relativas ao Foro EXtrajudicial, C.N.G,C.E" capítulo 2.4.3, nostennos do artigo 4°. 
parâgrafo único, do Provimento 27104 - eM, e da Lei Estadllal nU 7,603/2001. gfg/dam 
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G4.1;/PGR-l 
Fls,U00267 

I 
,- ,_, .. =.1 

da Ordem 

2-GX 68.876 

Folha Ficha N° '1< 
(F","te) • , 

03F 

2-68.876, Protocolo n.· 171,686 esta averbaçDo para constar que: 
Conforme Pedido: #53857, de 18/0712016, recebido via Central Eletrônica de Integração e 
InformaÇÕes dos Serviços Notariais e Registrals do Estado de Mato Grosso (CEI) em 19/0712016, 
formulado pela Corregedoria - Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso· Vara Esp. de Ação 
Civil Pub. e Ação Popular - Cuiabá, referente a de I i de bens sob n." 46985· 
96,2015.811,0041 (1051140), movida 

em face de~c~~~~~~~õTm 
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SEGUN 

A MATRicULA 

CIRCUNSCRIÇÃO: 

- Registro Geral 

DATA: 28111/1.991. 

CUIABÁ-MT. 

N° de Folha N0 Ficha N° 
Ordem (Frente) 

2-OX 68.876 280 01 

Imóvel: EOIFiao MANCHESTER, Rua M. n." 45, Bairro Miguel SuJiI - 1" Distrito desta 
Cap~al. Apartamento 402 - Dímlex, com a seguinte divisão interna: pavimento inferior: 1Ioreiras, 
sala de estarljantar, copa ou sala de N, lavabo, cozinlla, despensa, área de seMçO, BWC de 
serviço e sacada; paYimento superior: fIorelra, lIall de circulação, 01 sulte master, 02 
áormllórlos e 01 banho, com área privativa de 135,837 metros quaárados; de uso comum de 
86,527 metros quadraáos; vagas de garagem: 12,00 metros quadraáos; total: 234,364 metros 
quadrados; frap-o ideal: 4,06%; com direito a uma vaga de garagem. Adquirente: PRIMUS -
INCORPORACÃO E CONSTRtgÃO l TOA, com sede na Rua M, Quadra 08, CGCJMF 
00.826.31310001-01. Anterior: n" 63.403-R2, fls. 138, do flvro 2-M. 
DIGITADO POR: 

ela di:llaeS Iqu Hii 
SCtl!VC eJuram"flt'd~, 

AV-1-38.876 /. i?oia~ ::-.... . 
Que a referida ooldade hab . .Q.le ~ ~p~t CADA em favor do BANCO 
BRADESCO S/A, confD~~ o particUlâr~t. '" ~9JD6I1.989, pelo valor de 
NCZ$1.381.748,OO, conf0!9" 13/iíi.1la matl1cula n ..•. 6. 3.,~ •. ~S\ 138, do livro 2-GA, em 
22JD6/1.9\19, em favor do _ Iá~'!f.o_~~,!.onf.!lrm....! Ço,.l1. ,t~e 19/1211:990, pelo valor 
de Cr$11.6t5.400,OO, c . ~1P'i~\' 138, do IMO 2-GA. em 
04/0111.991; em favor d 8 o Bnldesco S/A, conforme Co o j articular de 06105/1.991, 
pelo valor de Cr$99. 102684, 2, conform26 'l..lJ5.tricuJa n" .~~' ,1Is. 138, do livro 2-GA, 
em 0810511.991.. V Q 
DIGITADO POR: - , _ ;:; 

~ , 
S 

AV-2-38.876 ." ''I!I'_IL~~,/''t'k.~_:t-. . 
Conforme apresentação do aI ICorpom",,"""l i:J Mancheslel, o apartamento 
objeto desta matrícula, possui ~ ~nt s áreas: are ;Uva 146,954 metros quadrados; 
área de uso comum: 81,8157 metr,es cíhadJi 1x.M1IU> ~gem: 12,00 metros quadrados; 
lotaI: 246,8297 metros quadrados; ~Q íáé . ;1 '3% ,.GuIábá , 05/1211.991. 
DIGITADO POR: --..:.--

AV-3-68.876 ------------------------
Conforme Instrumento particular de r~rati1ic;ação. consotidação e confissão de dívida 
decorrente de mútoo, com garantia hipotecária e outras avenças de 06/10/92. as partes 
contratantes reso/vem consolidar as dívidas decorrentes dos instrumentos celebrados em 
19106189; 19103190' e 06105191. a somatórla de seus valores perfaz um montante de 
Cr$4.984.101.830,52, que os devedores reconhecem como líquida e certa e se comprometem, 
a reembolsá-Ia reajustada monetaliamente no dia 25/1011.992, em espéc!e, a taxa de 
remuneração nominal de 16,67'16 ao ano e 18,00%, que é composta da tua de jur01l nominais 
e efetiv01l de 10% ao ano e 10,47'16 ao ano. da comissão de concessão de crédito nominal e 
efetiva de 6,67% ao ano e 6,88'l6 ao ano; que em virtUde da consolidação da divida, llUtom a 
proceder o CllllCelamento das hipotecas de 2' e JO gruus, continuando a divida a ser 
!llIrantida peJa hipoteca de 1° gTlIlJ, R3 da matricula anterior. Cuiabá, 22J12Jl.992. 
DIGITADO POR: 
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da 
o O NOTARIAL E REGISTRAL .. 

biliárla da Comarca de Cuiabã - MT· . 

IMÓVEIS - Re istro Geral 

N°de 
. Ordem 

2-GX 68.876 

Folha N' Ficha N' 
(Ver.;o) 

280 01 

AV-4-68.876 -----------------------
Contonne Instrumento Particular de Ré-r.ltlficaçllo, C'.onsolldação e Confissão de Divida 
Decorrente e Mútuo, com Garantia Hipotecllrla e outras Avenças de 06/10/1.995. As partes 
contratantes resol\lem consolidar as diYidlls que passa li ser de R$1.104.6ll'3,36, dNlda essa 
que a devedora reconllece como liquida e certa e confessa dever ao credor, e que deverá ~r 
reembofsada em 180 prestações mensais e consecutivas, calculadas pelo Sistema de 
Amortização Tabela Price -TP, a taxa de remuneração nominal e efetiva de 11,39'16 ao ano e 
12,00'16, que é composta da taxa de juros nominais e efetivos de 10,00'16 ao ano e 10,47'16 ao 
ano, da comissão de concessão de crédito nominal e efetiva de 1,39'16 ao ano e 1,40'16 ao ano; 
taxa essa tambêm apUcada mensalmente sobre o saldo devedor preViamente atuanzado. 
vencendo-se a pr1meira prestação no dia 06107/96, continuando li dI'l\dllll ser garantida pela 
hipoteca de 1° grau, R3 da matricula anterior. Cuiabá, 25J03/1.996 
DIGITADO POR: 

AV -5-68.816 .' ".......- -:::.,., '. 
Conforme Instrumento Particullll"'êÍe'It~.~o,~~lidação e Confissão de Divida 
Decorrente de Mútuo, com ~611l"f!}"-ffÍpotecáriã-e~~Nyenças de 06I00I1.996, em 
virtude das amortizações feltas~:~ Aas correções monetarlã~hiwdas, a divida da devedora 
attnge, nesta dala, a impoftâll~' dI! R$I.134.15],46" atenl1rntlo\so\icltaçllo da devedora o 
credor, concordou em inc~ ao~<!~éIlOl1fl!Mllânóá'~e ~$47 .66B,30, referente as 
prestações vencidas ellÍ 6\1 7/96 e "U6ro9í96. ácr'êsClda lI;\ .... cÓITl~ç50 monetátia, juros 
contratuais e mora, em '4ftudJdo que o toty.~. o ~ . ' .... 00 passou a;'rtà .. !!f R$I.362.425,76, que 
a devedora confessa ~e5$Imente de~ometer a {ir !ao credor nas condições 
a seguir mencionadas, IIs pf,eslações de ~o e juros seráli reajustados da forma 
estabelecida no contrato teleb/-<ldo em 06/~Culábá. 23/101 .900] 
DIGITADO POR: . 'r",. ~---- §' 
Ibm . ela rae!,lqueua Of'" O 

E ""'"" ",,~,q,d. I C I O . f$. 

9&, -1bç 
6 ./) 

AV-6-68.87:"..._ - '<t!) ~ P.W:" _"". 
Protocolo n' 104.587 de 26/09f2.U1t7.~De&dIl1l mpoleca referente as Avi, 03, 04, 05, 
conforme autorização Credor de 24110/2:006.-CUfabâ, 27/0912.007. 
DIGITADO POR: .. .AI~f:l~ 
mlgs 

R-7-68.876. Protocolo n° 106.452 de 1110112008. 
Em 1110112008. Adquirentes: SlLVAL DA CUNHA BARBOSA, brasHeiro, empresário, portador 
da Carteira de Identidade RG nO 2.020.025, expedida pela SSP/PR, inscmo no CPF/MF sob n° 
335.903.119-91, 1iIho de Antonio da Cunha Barbosa e Joana da Cunha Barbosa, e sua mulher 
ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, brasileira. assessora parlamentar, portadora da 
Carteira de Identidade RG n° 3.875.876-4, expedida pela SSP/PR, inscma no CPF/MF sob n° 
632.757.401-72, filha de José de Meira e Vilma Bonomo de Meira, casados sob o regime de 
Comunhão Universal de Bens, na vlgênda da Lei 6.515/77, nos lennos da Escritura Publica de 
Convenção com Pacto Antenupdal de 30/09/1983, fls, 157, livro 2-C, no CartÓlio Smarczewski 3° 
Notariado da Comarca de Cascavel/PR, registrado sob n° 14.807, lIs. 194, do livro nO 03 de 
Ri!yistrõ Aü){iiiar, em 0210112000, no 6" Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3" 

I 

• 

, 
• 



'. '. 

r , 

I 

• 

I 

• 

t
-···· .. · '-1 .~ ~ ...... ,.,~ 

Cf,L, I r ....... ,~' 
Fls, 000269 

. . I 
"_.. _--Í 

' .. , .. .. ' 

SEGUNDO SERViço Nl 
da 1" Clicunscri ão Imoblllaria eCulabá-MT 

'" ~ 

REGISTRO DE IMÓVEI.-Registro Geral 

N°de Livro N°, ,Ordem' 
, .:_. 

2-GX 68.876 

Folha N0 'Ficha N" 
. " - (Frente) 

280 02F 

Circunscrição Imobiliária desta Capital, residentes e domiciliados na Avenida Brasília, n° 235, 
apartamento 91, Edifício Riviera D'América, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital. 
Transmitente: PRIMUS INCORPORACÃO E CONSTRUCÃO LIDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
00.826.31310001-01, com sede na Rua Bosque da Saúde, na 129, sala B, Bairro Baú, nesta; 
Capital. Forma do Título: Escritura Pública de COMPRA E VENDA, de 04/1012007, lIs, 046 à 048, 
livro 784, e Escritura Pública de ADITAMENTO RETIFICATIVO de 2311012,007,115. 173, livro 780, 
ambos do 6" Serviço Notarial e Registral desta Capital. Vator: R$5o.oo0,Oo (cinquenta mil reais). 
Antertor: 68.876, fls. 280, do livro 2-GX. Característicos e Confrontações: Aoartamento 402 -
Dúplex descrito e caracterizado na matricula acima. Inscrito no Cadastro Municipal sob n° 
01.8.14.047.0186.014. Condições: As constantes da escritura. Pagou Imposto de Transmissão no 
valor de R$2.311,7B em 2911112007, conforme Guia n.· 2077715, emttida em 2911112007. Pelas 
partes foi dito falando cada um por sua vez Que dispensam a apresentação das certidões devidas 
e dedaram sob as penas da lei que assumem total responsabilidade por todas as obrigações Que 
dispõem a Lei n° 7.433 de 18/12/1985 e regulamentada pelO Decreto 93.240 de 09/09/1986. 
Foram apresentadas e ficam arquivadas do 6" Serviço Notarial e Registral desta 
Capital, as seguintes certidões: de Negativa de Débitos Relativos as 
Contribuições Previdenciárias e n·120472007-10o01030, datada 
de 11/0912007, certidão através da Internet e a 
Certidão Conjunta Positiva aos Tributos Federais e à 
dívida Ativa da União, Nacional, com o CÓdigo 
de controle da certidão . Emolumentos: 
R$904,60. AMMP: R$1 R$I,4o. OABlMT: R$I,40. 

~~G/TN)~r 29 
0.1:. &luzo ". Foreiro 

E~re ro 

n. 
23/1012014, expedido pelo e Ação Popular - Poder 
Judiciário/MT, referente ao em que comparece como 
Parte autOrll: MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO e como Parte Ré: 
SllVAL DA CUNHA BARBOSA, MARCa SOUZA DE CURSI, PEDRO JAMIL NADAF, 
EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, JBS S/A (FRIBOI) e VALDIR APARECIDO BaNI, por 
determinação do MM. JuiZ de Direito, DL Luis Aparecido Bortolussi Júnior, fica decretada a 
INDlSPONIBIUOADE OOS BENS de: SILVAL OA CUNHA BARBOSA, inscrito no CPF/MF 
sob nD 335.903.119-91. Cuiabá, 0311112014. Emolumentos: Isenta do pagamento de 
emolumentos confonne Consolidação das Nonnas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do 
Estado de Mala Grosso relalivas ao Foro Exlrajudicial, C.N.G.C.E, capítulO 2.4.3, nos lennos 
do artigo 4·, parágrafO único, do Provimento 21/04 - CM, e da lei Estadual n° 7.60312001. 
dilm/apcb 

( 
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RIAl E REGISTRAl ' 
a Comarca de Cuiabá· MT 

Livro N° N° de Folha N" Ficha N° 
Ordem (Verso) 

~ , 
EIS - Registro Geral 2-GX 68.876 280 02V 

AV·9-68.876. Protocolo n.o 169.558 de 14/0612016. Faz-se a' presente averbação para 
constar que: Confonne Pedido n." 41301, recebido via Central Eletrônica de Integração e 
Informações dos SeNiços Notariais e Registrais do Estado de Mato GroSso - CEI, em 
0210512016, formulado pel3 Corregedotia Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 
conforme liminar de Indisponibilidade de Bens n,' 53573-22.2015.811.0041 (1<1. 10657871, 
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por d!1lerminação do 
MM Juiz de Direito, Dr. luís Aparecido Bortolussi Júnior. fica decretada a 
INDISPONIBILIDADE DOS BENS de: ROSEU DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, inscrita no 
CPF n." 632.757.401-72. Cuiabá, 2010612016. EmolumentoS: Isenta do pagamento de 
emolumentos conforme Consolidação das Normas Gerais da CorregedOria Geral de Justiça do 
Estado de Mato Grosso relativas ao Foro C.N.G.CE, capftulo 2.4.3, nos termos 
do artigo 4", parágrafO único, do Provimento :.çMre da lei Estadual n.o 7.60312001. 
fmcm/hna. . 

~ 
ao 

',g"tilrla Vara Criminal - Poder 
~elill,~1:I,,,,irlal Diverso n° 17825-

lpai'éce Autora: MINISTÊRIO 
de Direno, Dr.· Selma 

im,i<kU>IDH!I:0 desta matricula. 
dllo~garnenlto conforme 

Estado de Mato Grosso 
do artigo 4°, parágrafO 

AV-11.ti8.876. Protocolo n.' 171.193 de 24/0812016. Faz-se esta averbação para constar 

I 

• 

I 

que: Conforme Pedido: #45516 recebido l/ia Central Eletrônica de Integração e Informações • 
dos SeNiços Notariais e RegistTais do Estado de Mato Grosso (eEI) em 0110612016. formulado 
pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, canfamle decisão proferida 
nos autos da ação civil por alo de improbidade administrativa n° 2310-14-2016.811.0041, 
código 1081!i96 .. por ordem e detelminação 00 MM." Juiza de Direito, Or.~ Celia Regina 
VicJotli. lica decretada a INDISPONIBILIDADE DOS BENS de: ROSEU DE FAllMA MEIRA 
BARBOSA, CPFIM~ sob n° 632.757.401-72, para garantia do ressarcimento dos danos 
causados ao erário no valor de R$573.505,OO (quinhentos e setenta e três mil quinhentos e 
cinco reais). Cuiabá, 26.10812016. Emolumentos: Isenta do pagamento de emolumentos 
conforme Consolidação das Normas Gerais da cOlregedoria Geral de Justiça do Estado de 
Mato Grosso relativas <lO r-oro Extrajudicial, C.N.G.C.E., capitUlO 2.4.3, nos termos do artigo 4", 
parâgrafo único, do Provimento 27/04 - eM, e· da lei Estadual nU 7.603/2001. gfg/dam 

.' 

• 1 
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2-GX 

Ordem 

Gf,8/PG;-\ '1 
Fls. ü O O 2 7 O 

I 
l=--:--==--= .... :=,J 

68.876 280 

'i , 
, 
I 
I 

averbação para constar que: 
Conforme Pedido: #53857, de 18/07/2016, recebido via Central Eletrônica de Integraç!io e 
Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI) em 19/07/2016, 
formulado pela Corregedoria .. Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso .. Vara Esp. de Ação 
Civil Pub. e Ação Popular - Cuiabá, referente a liminar de indisponibilidade de bens sob n.o 46985-
96.2015.811.0041 (1051140), movida pelo MINISTÉRIO PUBLICO PO ESTAPO DE MATO 
GROSSO em face de EDER DE MORAES piAS (CPF/MF sob nO 346.097.921-68), SILVAL pA 
CUNHA, BARBOSA (CPF/MF sob nO 335.903.119-91), VIVALDO LOPES DIAS (CPF/MF sob na 
109.543.841:72), ORGANIZACÃO RAZÃO SOCIAL - OROS (CNPJ/MF sob nO 04.739.848/0001-
98), RONILDOVICCARI (CPF nO 650.471.841-53), JÚLIO CESAR VIEIRA (CPF/MF sob nO 
570.782.541-04) 'e . EDMILSON SOARES SENA (CPF/MF sob nO 496.033.961-68), por 
determinação do MM .. Juiz de Direito, Dr. '8ortolussi Júnior, fica decretada a 
INDISPONIBILIDADE DOS BENS de: . inscrito no CPF/MF sob na 
335.903.119-91. Cuiabá, pagamento de emolumentos 
conforme Consolidação de Justiça do. Estado de Mato 
Grosso ' . termos do artigo 4°, 
parágrafo gfg/dam 

E CONTROLE OIGIT6.L 
CONSULT . http://WWW.ljmt.jus.brlselos 

,....-:-:POOE UOICIÁRIO DO . '; 

\ 

ESTADO O MATO GROSSO 
{ • ATO DE NOT S E DE REGISTRO 
'J- CÓDIGO D CARTÓRIO: 059 
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Casa em Matupá - matrícula 5017 

• no CRI de Matupá/MT - R$ 

2.958.072,38 
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• 
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Estado de Mato Grosso 

tO'"'?"" \ •• "'~1. ,.,,,, 

. - ttVRO 02 - REGISTRO GERAL 2 8 9 
Protocolo n. 11.562, de 03.12.2014. Abertura de Matrícula. 
Descrição do imóvel: Lote n. 12 (doze), Quadra n. 02lA (dois A), da Zona Regional 001 (ZR-001). 
com a área de seiscentos e trinta e sete metros, oitenta declmetros quadrados (637,80-m2

), 

localizado de frente ara a Rua 8 R 1, e a se uinte descri ão: 
Dimensões (m) Confrontações 

Frente 20,00 Rua 8 R1 
Fundos 21,96 Lotes n. 06 e 07 
Direita 27,36 Lote n. 11 

Esquerda 36,42 •. , Lote n. 13 
Registro Anterior: Matrícula n. 423, a qual registra'o loteamento do setor Zona Regional 001, e 
desmembramento averbado na AV-18/423, Livro 02-RG deste Registro de Imóveis. 
Proprietária: AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, pessoa jurldica de direito privado, CNPJ n. 
03.208.360/0001-71 sede na Fazenda São José, municlpio de Matupá. ~ 
Emolum ~t~. 5 ,3. elo e controle digital: ANB 35971. Matupá, 11 de dezembro de 201 

\\ IiOfíd 'I r._ 
. , (Mateus Colpo). I Motel 

/ 
wlli~~D 

R-01/5.018. ProtocolCl n. 1.562, de 03.12.2014. Compra e Venda. Procede-se a este registro para-
transmitir a totalidade da propriedade do imóvel desta matrícula a SILVAL DA CUNHA 
BARBOSA, comerciante, carteira de identidade RG n. 2.020.025-SSP/PR, CPF n. 335.903.119-91, 
e ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA, carteira de identidade RG n. 3.875.876-4-SSP/PR, CPF 
n. 632.757.401-72, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, na 
vigência da Lei n. 6.515/77, com pacto antenupcial registrado sob o n. 758, em 30.09.1983, Livro 03-
RA do Registro de Imóveis de Collder (MT), residentes e domiciliados no municlpio de Matupá, pelo 
preço de R$183,22 (cento e oitenta e três reais, vinte e dois centavos) quitados. Negócio jurldico 
formalizado pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Tabelionato de Matupá em 
28.04.1995, no Livro E/012, folhas 041/042 verso, pelo Notário, Wilton Lemos Melo, que teve como 
transmitente Agropecuária do Cachimbo, já qualificada, e na qual constou que foi pago o IT61 no 
valor de R$37,25, tendo sido avaliado o imóvel em R$1.862,38, conforme guia n. 039/1995. Foram 
apresentadas Certidões Relativas aos Tributos Federais e à Olvida Ativa da União e de 
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros em nome da vendedora. Será emitida a DOI. 
Emolumentos R$1.178 41, calculados sobre o valor de R$52.223,37, atribuído pelo municlpio p~~:---
IPTU e O. de controle digital: ANB 35$71. Matupá, 11 de dezembro de 2014. 

-M/W-'d-'l-'-' ......... "*l"*"<-+ (Mateus Colpo). 

AV-02l5.018. Protocolo 11.722, de 30 de dezembro 2014. Indisponibilidade. Em cumprimen------
ao Oficio n. 002/2014, datado de vinte e três de dezembro de dois mil e quatorze, Processo n. 
60037-96.2014.811.0041, assinado pela M.M Juiza de Direito Plantonista Dr". Ana Paula da Veiga 
Carlota Miranda, enviado a esta Serventia pelo sistema de Malote Digital, oriundo da secretaria da 
8° Vara Civel da 'Comarca de Cuiabá-MT; procede-se a esta averbação para constar que foi 
decretada a indisponibilidade do imóvel desta matricula. Selo de controie digital: A06 596:(}1i:N'" 

gratui o. M up , janeiro de 2015. 

+lI-\/J.d--\I-I..l--"'::"~-!I-"~ (M ate us Colpo). 

--------R---------------------,---+--",It.G~~OIlfI~ 
rrnu..;t5fDOCiJJ~~ 

AV-03/5.018. Sequestr . Em cumprimento ao Oficio n. 1792/2015-LCP, datado de 18 de agosto 
2015, Processo n. 11703-91.2015.811.0042, Código 407089, assinado pela Ora. Selma Rosane 
Santos Arruda, Juiza de Direito, apresentado a esta Serventia através do oficio ....... V'Y',~ 
261/2015/MP/PJM, de 21 de agosto de 2015, assinado pela Ora. Daniele Crema da 
promotora de Justiça, procede-se a este ato para constar que foi determinado o sequestro do I 
registrado nesta matricula, de propriedade de Roseli de Fatima Meira Barbosa. Selo de n 
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emolumentos. Protocolo n, 12,814, Matupá, 25 de agosto de 2015, 290 

--f1.oI-lffH~~o4I--\'c--\:,L- (M ateus Colpo). 

AV-04/S.018. Proto n. 13.967, de 27 de junho de 2016. Indisponibilidade, Em curnol,If\1'eató 
Pedido n. 41,358, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e In~~~~~ 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 02 de 6, 
Processo n. 2359-55.2016.811.0041, pelo MM Juiz, qe Direito Df. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, 
em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato'-de Improbidade Administrativa cumulado com 
Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar' de indisponibilidade de bens sob n. 53573-
22.2015.811.0041 (Id. 1065787), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Roseli de Fá,tu'Mi'"" 
Meira Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matric a )1 . 
tornado' o 'v . Matupá, 27 de junho de 2016. '~~fíCC 

~\MtJtcP' 
Oficial, ~Jj.I,L-*,+--Vf/HtN-1-- (Mateus Colpo). 

~,.(,(SrI10\'le_~ _______ ++-_________________________ -"<::"""-;,sex-="'" 

AV-OS/S.018. Protoc n. 13.970, de 27 de junho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento ao 
PedidO n. 41.811, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 06 de maio de 2016, 
Processo n. 2022-66,2016,811.0041, Id. 1080987, pelo M.M Juiz de Direito Dr. Luis Aparecido 
Bortolussi Júnior, em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa 
cumulado com Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens sob n. 
53573-22.2015.811.0041 (Id. 1065787), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Roseli de 
Fátima Meira Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi 
tornado i I. Matupá, 27 de junho de 2016. 

Oficial, -t-\f-\/-t--.>..;d'-il--1Pd-_(Mateus Colpo). 

AV-06/S.018. Protocolo n. 14.003, de 05 de julho de 2016. Indisponibilidade Em cumpri 
Pedido n. 45.661, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações os 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 01 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2310-14.2016.811.0041, código 1081596, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$573.505,00, razão pela qual se procede a 
esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponivel. Matupá, 
de julho 2 16, 

Oficial, ...rJ~K-':::::;:{í~~-- (Mateus Colpo), 

AV-07/S.018. Protocol n. 14.011, de 07 de julho de 2016, Indisponibilidade. Em cumprimento ao 
Pedido n. 45.748, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 01 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2397-67.2016.811.0041 - código 1081749, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$4.206,821 ,83, razão pela qual se procede 
a esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponiv'el. Ma .' 
de julho e 016 

Oficial, -"-MI-fIl--=#-),j....l.J--- (Mateus Colpo). 

~tr.i$f1IO,,"','-'''~; 
1ff1A.~t •. 

AV-08/S,018, Protocolo n. 14,015, de 08 de julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprime~_6' 
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Pedido n. 47.406, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dOS 2 91 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 15 de junho de 2016. 
Processo n. 14185-78.2016.811.0041 - ido 1108643, pelo M.M Juiz de Direito Dr. Luis Aparecido 
Bortolussi Júnior, em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa 
cumulado com pedido de dano moral cole.,\o e de liminar de indisponibilidade de bens sob n. 1418!.>J.'---_ 
78.2016.811.0041 (Id. 1108643), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Silval da c.óíma-----

111,,,,,111 Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matrícula foí t r 
indispo ' , 08 de julho de 2016. 

afiei ai, -U"\u\J:::::lr1/..!-A~),-- (M ateus Colpo). 

AV-09/5.018, Protoco n. 14.016, de 08 de julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento ao 
Pedido n. 47.590, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 16 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2308-44.2016.811.0041, código 1081572, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$282.382,16, razão pela qual se procede a 
esta averbação par' constar que o imóvel desta matrícula foi tornado indisponível. Matu . 

de julho 016 r:tlPtl 
f 

l "', 0""1' I 

O icial, -+l-MIl+-'-fh\-\JI....lJ-- (Mateus Colpo). .-C'\l - .... ." 
____ ~ __ _++_------------------------~-- ,,~o~.y ... ~.rf; .. 'i. 

~,\Il\-~ 

AV-10/5.018. Protoco n. 14.325, de 20 de setembro de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento 
ao contido no despacho do Juiz de Direito Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Processo Eletrônico 
nO 46985.2015.811.0041 Id. 1051140, que decretou a indisponibilidade dos bens de Silval da 
Cunha Barbosa até o valor de R$4.231.278,00, procede-se a esta averbação para constar que o 
imóvel desta matrí esta indisponível. Matupá, 20 de setembro de 2016. 

Oficia 1. ...jl"M-l\tWIj-..I.."x.I-.j....'>;~f.- (M ateus Colpo). 
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digital: A emolumentos. Protocolo n. 12.814. Matupá, 25 de agosto de 20 

Oficial, -'-"'-'-"..J...;'--"'~'I-l,J-.'-'-- (M ateus Colpo). 

J}~~l.?r:ii\'.k 
AV-04/5.017. Protocol n. 13.967, de 27 de junho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprime "aa'~" 
Pedido n. 41358. solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informaçôes dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 02 de maio de 2016. 
Processo n. 2359-55.2016.8110041, pelo M.M Juiz.d,e Direito Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, 
em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato:de Improbidade Administrativa cumulado com 
Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de limína( de indisponibilidade de bens sob n. 53573-
22.2015.811.0041 (Id. 1065787), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Roseli de Fátima 
Meira Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi 
tornado indi on' el. atu á, 27 de junho de 2016. 

Oficial, -1-'Ii-IH-'l--"'==t-I+-"\'w.L- (M ate us Colpo). 

AV-05/5.017. Protocolo . 13.970, de 27 de junho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento 
Pedido n. 41.811, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 06 de maio de 2016, 
Processo n. 2022-66.2016.811.0041, Id. 1080987, pelo M.M Juiz de Direito Dr. Luís Aparecido 
Bortolussi Júnior, em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa 
cumulado com Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens sob n. 
53573-22.2015.811.0041 (Id. 1065787), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Roseli de 
Fátima Meira Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matricula' 
tornado indisponi el, Matupá, 27 de junho de 2016. 

Oficial, -MJl.:j~~~~J-- (Mateus COlpo). 

AV-06/5,017. Protoco n. 14.003, de 05 de julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumpri me ",(;7~~&~:;V 
Pedido n. 45.661, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 01 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2310-14.2016.811.0041. código 1081596. foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$573.505,OO, razão pela qual se procede a 
esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponivel. Matupá, 05 
deJulho (4f 

IOrre 
OfiCiai, (Mateus Colpo) 11- . 

I i f10tup 

AV-0715,017. Protocolo . 14.011, de 07 de julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumpriment~~ 
Pedido n. 45.748, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 01 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2397-67.2016.811.0041 - código 1081749, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Rosell de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$4.206 821,83, razão pela qual se proce~~ 
a esta averbação para onstar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponivel. Ma~u . /" \ "-
de Julho de 2016 ,{Qrfdo 

iNQ/uPó 
OfiCiai, (Mateus Colpo) \ , 

AV-08/5.017. Protocol n. 14.015, de 08 de julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento ao 
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Estado de Mato Grosso 

Protocolo n. 11.564, 'de 03.12.2014. Abertura de Matrícula. 

Matricula Página 

5017 li 01 ] 

LIVRO 02 - REGISTRO GERAL 

Descrição do imóvel: Lote n. 11 (onze), Quadra n. 02/A (dois A), da Zona Regional 001 (ZR-001), 
com a área de seiscentos e sessenta e quatro metros, sessenta e oito decímetros quadrados 
664.68-m2 

, localizado de frente ara a Rua 8 Rl, e a se uinte descri o: 
Dimensões (m) Confrontações 

Frente 33,93 Rua 8 Ri 
Fundos 37,24 Lotes n. 07 e 08 
Direita 12,00 Lote n. 10 

Esquerda 27,36 •. , Lote n. 12 
Registro Anterior: Matricula n. 423, a qual registra'o loteamento do setor Zona Regional 001, e 
desmembramento averbado na AV-18/423, Livro 02-RG deste Registro de Imóveis. 
Proprietária: AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
03.208.360/0001-71, com sede na Fazenda São José, município de Matupá. 

controle digital: ANB 35971. Matupá, 11 de dezembro de 

Oficial, -I-lJ."'-\L..\L"",,-,'--=,l,\-~::'- (Mateus Cal po). 

R-Ol/S.017. Protocolo n. .565, de 03.12,2014. Compra e Venda. Procede-se a este registro para 
transmitir a totalidade da propriedade do Imóvel desta matricula a SILVAL DA CUNHA 
BARBOSA, comerciante, carteira de identidade RG n. 2.020.025-SSP/PR, CPF n. 335.903.119-91. 
e ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA, carteira de identidade RG n. 3.875.876-4-SSP/PR, CP 

IIkllI"ill n. 632.757.401-72, ambos brasileiros, casados pelo re9ime da comunhão universal de bens, na 
vigência da Lei n. 6.515n7, com pacto antenupcial registrado sob n. 758, em 30.09.1983, Livro 03-
RA do Registro de Imóveis de Colíder (MD, residentes e domiciliados no município de Matupá, pelo 
preço de R$883,42 (oitocentos e oitenta três reais, quarenta e dois centavos) quitados. Negócio 
jurldico formalizado pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Tabelionato de Matupá 
em 28.04.1995, no Livro E/012, folhas 39/40 verso, pelo Notário, Wilton Lemos Melo, que teve como 
transmnente Agropecuária do Cachimbo, já qualificada, e na qual consta que foi pago o ITBI no 
valor de R$38,82, tendo sido avaliado o imóvel em R$1.940,87, conforme guia n. 038/1995. Foram 
apresentadas Certidões Relativas aos Tributos Federais e á Olvida Ativa da União e de 
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros em nome da vendedora. Será emitida a DOI. 
Emolumentos calculados sobre o valor de R$13.580,28, atribuído pelo munícipio:,:;::::i;7:;:; 
fins de I Selo de controle digital: ANB 35971. Matupá, 11 de dezembro de 

~--"--IL4--'='<:I-:II--4i-"""'- (M ateus Cal po). 

Pro,tocolo n. 11.722, de 30 de dezembro 2014. Indisponibilidade. Em 
ao Oficio n. 002/2014, datado de vinte e três de dezembro de dois mil e quatorze, Processo 
60037-962014.811,0041, assinado pela M.M Juiza de Direito Plantonista Dr". Ana Paula da Veiga 
Carlota Miranda, enviado a esta Serventia pelo sistema de Malote Digital, oriundo da secretaria da 
8" Vara Civel da 'Comarca de Cuiabá-MT; procede-se a esta averbação para constar que foi 
decretada a indis ·bilidade do imóvel desta matricula. Selo de controle digital: AOS 596nj.-,~------
Ato gra 't, tu á, de janeiro de 2015. 

=-I-P--~-'<-7'\--#+-**- (M ateus Colpo), 

AV-03/5.017. Sequestro. Em cumprimento ao Ofício n. 1792/2015-LCP, datado de 18 de agosto de 
2015, Processo n. 11703-91.2015.811.0042, Código 407089, assinado pela Ora. Selma Rosane 
Santos Arruda, Juíza de Direito, apresentado a esta Serventia através do 
261120151MPIPJM, de 21 de agosto de 2015, assinado pela Ora. Daniele Crema da 
promotora de Justiça, procede-se a este ato para constar que foi determinado o sequestro 
registrado nesta matrícula, de propriedade de Roseli de Fatima Meira Barbosa. Selo de ~ol~t\f\(,wP'y 
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Pedido n. 47.406, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 15 de junho de 2016, 
Processo n. 14185-78.2016.811.0041 - ido 1108643, pelo M.M Juiz de Direito Dr. Luis Aparecido 
Bortolussi Júnior, em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa 
cumulado com pedido de dano moral cole"vo e de liminar de indisponibilidade de bens sob n. 14185-
78.2016811.0041 (Id. 1108643), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Silval da Cunha 
Barbosa. procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matrícula foi torn" ..... ~- '" 
indisponí at' 08 de Julho de 2016 

, • z ~Q.f\(f·O 
Oficial, -+\+J,jJJ...!......:::,.-14-,1--:~- (Mateus COlpo) _ '~00l"p6 

~ 
,.,[rJI:.i!I 

AV-09/5.017. Protocolo 14016, de 08 de Julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimen~~ 
Pedido n. 47.590. solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 16 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2308-44.2016.811.0041, código 1081572, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$282.382,16, razão pela qual se proceCle,-a--_ 
esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponível. Mat""'"'AlU 
de julho d 1 

Ofici a I. -i'-\t\,I-\I-l-"--4+.Hf-\t- (M ateus C o I po ). 

AV-10/5.017. Protocolo . 14.325, de 20 de setembro de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento 
ao contido no despacho do Juiz de Direito Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Processo Eletrônico 
nO. 469852015.811.0041 Id. 1051140, que decretou a indisponibilidade dos bens de Silval da 
Cunha Barbosa até o valor de R$4.231.278,00, procede-se a esta averbação para constar ql,lJ~C--
imóvel ula esta indisponível. Matupá, 20 de setembro de 2016. 

Ofi cia I, -,AAHI-'I--I<-df-l+-.IJ-l,,.!-- (M ateus Col po )_. __ 
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Humberto Silva - Corretor de Imóveis - CRECI 6042jMT - CNAI 9317 

DECLARAÇAO DE AVALIAÇAo MERCADOLÓGICA 

HUMBERTO SILVA, brasileiro, casado, corretor de imóveis, e avaliador imobiliário, CPF n: 
219.267.006.00 RG M-473.323 SSP/MG, CRECI nO 6042/MT, CNAI 9317,(Conselho Nacional 
de Avaliadores Imobiliários), residente na Rua 13 nr 184, centro, Matupá-MT; Declara a 
emissão de: 

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇAo MERCADOLÓGICA-PTAM 

Contratante e proprietário do imóvel: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, portador do CPF 
335.903.119-91. 

Finalidade deste PTAM: avaliação para determinação de valor. 

Método usado: Comparativo direto de dados de mercado. 

DESCRiÇÃO DOS IMÓVEIS 
Conforme pedido do contratante, efetuei avaliação dos imóveis urbano, situado no 

municlpio de Matupá, estado do Mato Grosso, correspondente aos Lotes N°, 11 (onze), com 
área superficial de 664,66 m' (seiscentoa e sessenta e quatro metros e sessenta e oito 
declmetros quadrados) e N° 12 (doze), com área superficial de 637,80 m> (seiscentoa e 
trinta e sete metros e oitenta declmetros quadrados), amboa da Quadra N° 02lA (dois A), 
da Zona Regional 001 (ZR-{)01), compreendido no Projeto de Colonização denominado 
"PROJETO INTEGRADO MATUpA", registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 
Matupá, Estado do Mato Grosso, sob Matriculas de N° 5017 e 5018, CONSTRUÇÕES NAo 
AVERBADAS NAS MATRICULAS, onde nos mesmos contem benfeitorias em alvenaria 
totalizado 918,45 m> (novecentos e dezoito metros e quarenta e cinco decfmetros quadrados), 
sendo da seguinte forma: 

a) Imóvel de Alto Padrão em ótimo estado de conservação, localizado em bairro nobre do 
municfpio de Matupá, contendo 02 terrenos, com área total de 1.302,48 m2 (um mil e 
trezentos e dois metros e quarenta e oito declmetros quadrados), sendo que nos 
mesmos contem 918,45 m2 (novecentos e dezoito metros e quarenta e cinco 
declmetros quadrados) de benfeitorias em alvenaria, sendo que a mesma esta coberta 
com telha termoacustica, forro revestido com gesso e piso revestido com porcelanato, 
portas em madeira de alta qualidade e blindex, janelas blindex, parte hidráulica e 
elétrica em perfeito estado de funcionamento. 

b) Benfeitoria contendo 01 hall de entrada, 01 espaço gourmet, 09 surtes, 03 lavabos, 01 
sala de estar, 01 sala de TV, 01 escritório, 01 cozinha, 01 despensa, 01 área de 
serviço, garagem para 03 carros, 01 jardim de invemo, 01 piscina. 

c) Terrenos encontram-se todos murados, contendo 01 portão eletrônico, 01 portão de 
entrada (pequeno) automático, sistema de alarme, sistema de vfdeo monitoramento 
com 12 clImeras, cerca elétrica, interfone, poço artesiano com reservatório de 10.000 
mil litros. 

d) O imóvel contem: Cozinha planejada com balcao de granito preto; Sala de estar 
contendo móveis planejados; Sala de Tv contendo móveis planejados; Lavabos com 
revestimento travertino; Escritório com móveis planejados; Surtes com armário 
planejado e banheiro com revestimentos travertino; espaço gourmet contendo balcões 
revestidos de granito e churrasqueira e fomo revestidos; lavanderia contendo móv is ~ 
planejados com granito preto. 

Site: www.nortemtimoveis.com.br E-mail: nortemtimoveis@gmail.co 

Fone: (66) 9936-6300 
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Humberto Silva - Corretor de Imóveis - CRECI 6042/MT - CNAI 9317 

AVALIAÇÃO 
Com base nos preços de mercado praticados na região e, com observância especifica 

da localização do imóvel, avaliei o metro quadrados dos Lotes em R$ 230,00 (duzentos e trinta 
reais), sendo assim avaliei os 1.302,48 m2 (um mif e trezentos e dois metros e quarenta e oito 
declmetros quadrados), em R$ 299.570,40 (duzentos e noventa e nove mif e quinhentos e 
setenta reais e quarenta centavos); avaliei o metro quadrado da benfeitoria em R$ 1.954.85 
(um mif e novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo assim 
avaliei os 918,45 m2 (novecentos e dezoito metros e quarenta e cinco declmetros quadrados), 
em R$ 1.795.431,98 (um mifhão e setecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e trinta e 
um reais e noventa e oito centavos); avaliei o metro quadrado da mão de obra do construtor em 
R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo assim avaliei os 918,45 m2 (novecentos e dezoito metros e 
quarenta e cinco declmetros quadrados) da mão de obra em R$ 551.070,00 (quinhentos e 
cinquenta e um mil e setenta reais); avaliei demais benfeitorias üardim, muros, etc) em R$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), avaliei os moveis planejados e revestimentos de 
paredes e banheiros em R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais). 

totallzando assim o valor geral do Imóvel em R$ 2.958.072,38 (dois milhões e 
novecentos e clnquenta e oito mil e setenta e dois raais e trinta e oito centavos), valores 
estes com base em métodos comparativos e em imóveis transacionados nos últimos 180 dias 
na nossa região . 

Acompanha o presente, fotos do imóvel e imagem satélite Google Earth, e docs do 
avaliador. 

Este PTAM foi elaborado conforme NBR 14.653-1 e 14.653-2/5676 e Resolução COFECI n° 
957/2006, e 1.066/2007 . 

Acompanha o presente, fotos do imóvel, does do avaliador . 

Matupâ, 18 de outubro de 2016 

Humberto Si J:::,-CNN "" 

Site: www.nortemtimoveis.com.br E-mail: nortemtimoveis@gmail.com 
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Silval 
t

~ 1\ '" f " '~"" l \,..,~ ... :;,.,;. ,~\:il~ 

1'1(, Ü U O 2 8 8 I 

adquiriU"'=! da Cunha Barbosa 
legalmente, através de contrato de cessão e 
de Heldo Willi Wachholz e sua esposa, 
Rodrigues ítJachholz, o Lote n°. 13 da Quadra 
na cidade de Matupá/MT. 

transferéncia, 
Ana da Graça 
02/.", da ZR-OOI 

Isto ocorreu em data de 17/04/1995, e o 
aludido imóvel era oriundo do "Projeto Integrado Matupá" de 
propriedade da Colonizadora Agropecuária do Cachimbo, sendo 
que na mesma oportunidade foram adquiridos os lotes de 
números 11 e 12 da mesma supracitada Quadra (02/A). 

Posteriormente ao tentar realizar a 
transferência do referido imóvel., depa.rou-se com um severo 
entrave, que cingia-se ao fato de que tal lote já havia 
sido registrado equivocadamente pelo 2° Serviço Notarial e 
Registral Guedes no Municipio de Peixoto de Azevedo em nome 
de Claudinei de Oliveira e esposa. 

A Colonizadora A.gropecuária Cachimbo 
aduziu através de declaração registrada em cartório que elO 
seus registros constavam o Lote n°, ~3 da Quadra 02/1'. da 
ZR-001 escriturado para Silval da Cunha Barbosa, e o Lote 
r. 0

• 13 da Quadra 04 vendido a Claudi.nei de Oliveira e 
esposa, 

Percebeu-se então ter ocorrido um equivoco no momento 
de regi.stro dos lotes, onde o Lote nO, 13 da Quadra 02/).\ 
foi escriturado erroneamente em nome de Claudinei de 
Oliveira e esposa. 

Tal deslize pode ter sido ocasionado 
devido á similaridade do numero dos lotes (ambos n°. 13) 
porem que se diferem pela localização de suas respec~ivas 

quadras (Quadra 4 e Quadra 02/A). 

De tal !!todo, nos próximos dias será 
ajuizada Ação de Retificação de Registro Imobiliário por 
Erro formal a fim de que seja anulada a escritura 
.::e:.::9",u:.:i::..v,-0::--:c",a"d:.:a;::l.;:n",e:.:nc:;t:..:e=---::f::..:::e",i,.;t:..:a:..........:e::;:n:.:'_:.:n..::o",H\e de C I il U di. n e i e p a r a qu e 
Silval da Cunha Barbosa possa registra-la normalmente, vez 
que a adquiriu sua propriedade legalmente e ainda mantem 
sua residência edificada neste lote desde o longinquo ano 
de 1995, 
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COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

2° SERVIÇO NOTARIAL ]E REGISTRAL "GUEDES~~ 
Rua Lions Internacional, 294 - Cx. Posta162 - CEP 78.530-000 - Fone: (66) 575-1297 

Antônio Guedes Ferreira 
Notário e Registrador Público . _._._-----

Escritura Pública eie: 

---:--:-:-------_ .. - ----~--------------, 
Outorgante(s): 

____...J 

I 

,- - .' ._ .. --_.- --- -_._-_ .... _.- -------~- --------., J' 
I '., 

! , , 

I _ _ _________________ . 

teorgadO(sL________ .. - -- _____ o 
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I =SILVAL DA CUr'lHA B.!\.REOS./l.";=:,,, l ~: ",. r".",.= ,.". ",.=. =. _. ,_._ ._ .. _ . __ . _, _, _. _. _. 
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RIEPUBUCA FEDERATIVA DO BRASil 
Peixoto de Azeveúo - .\tIT 

Segundo Serviço Notarial e Registral Guedes 
33.708.447/0001-79 

Antônio Guedes Ferreira 
Tabeliolla(o Guedes 

Livro' 000026 == Folha 065 
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S A / B A M quantos a presente ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA virem, 
que no ano do NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, de Dois Mil e 
Seis(2.006) aos 10(Dez) dias do mês de Outubro(10), Era Cristã, nesta Cidade, Municipio e 
Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante 111m, 

"ANTÔNIO GUEDES FERREIRA", Notário, compareceram partes entre si, justas avindas e 
contratadas, a saber:- de uma parte como Outorgante Vendedora, a Empresa: 
AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, com sede social na Fazenda São José, no 
Municipio e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica (C.N,P,J) do MF sob numero 03.208.360/000111, e com os atos 
constitutivos da sociedade na forma de Assembléia de Constituição de 23 de r~ovembro de 
1.973, e da Ata de Ele'lção da atual Diretoria constante na Ata de 30 de abril de 2.002, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso(JUCEMAT) sob numero 
20020228899 em 11 de novembro de 2,002, representada, neste ato, pôr seu Diretor 
Presidente, Dr, NARCISO OMETTO, brasileiro, casado, industrial, portador da Céduia ~je 
Identidade RG numero 987.483 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do EstCJdo 
de São Paulo(SSP/SP) e possuidor do cartão do C,P,F do MF sob numero 0'15.353 113/62. 
residente e domiciliado na Fazenda Santa Lúcia, no Municipio e Comarca de Araras. Estado 
de São Paulo; e pôr seu Diretor Gerente, o Sr. HERMIN/O OMETTO NETO. !)'d';';C:"u 

casado, industrial, ponador da Cédula de Identidade RG numero 9.843.431 SSP/SF', e 
possuidor do cartão do C,P.F do MF sob numero 129.158.018/72, residente e domiciliado na 
Fazenda São João, no Municipio e Comarca de Araras, e cuja representação é feita de 
acordo com o que dispõe os artigos 8° e 10, letra "c", dos Estatutos Sociais da Empresa, e 
todos, neste ato, devidamente representados pôr seus bastante procuradores, Sr. EDNllr~ 
PER/POLU, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG numero 
70.312.995/01 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado cio Rio Grande do 
Sul(SSP/RS) e possuidor do cartão do CPF do MF sob numero 431.347:500/15, resident0' e 
domiciliado a Rua 25 numero 92, Bairro centro, na Cidade. Municipiú " C:OI'I:"'(:',:1<, 
Matupá, Estado de Mato Grosso; e a Sra. IEDA MARIA FREESE, brasileil·a. casada, 
escrituraria, portadora da Cédula de Identidade RG numero 624.951 expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado de Santa Catarina(SSP/SC) e possuidora do 
cartão do CP.F do MF sob numero 400,366.859/68, residente e domiciliada a Rua 13 sin." 
Bairro Centro, na cidade, Municipio e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, nos 
termos da Procuração Pública lavrada as fls. 044 e verso do Livro numero P/23 das Cartório 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da Cidade de Matupá/MT, pelo Tabelião VVllton 
Lemos Melo, cujo documento a mim apresentado, fica arquivado nesta Serventia em pasta 
respectiva; e de outro lado, como Outorgado Comprador, o Sr. S/L VAL DA CUNHA 
BARBOSA, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG numero 2.020.025 exp8dida 
pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná(SSP/PR) e possuidor do célrtão 
do C.P,F. do MF sob numero 335.903.119/91 casado pelo regime de Comunhã Oniversal 
de Bens, na vigência da Lei numero 6.515/77, com dona ROSELI DE FÁ Mi ME/RA 
------------_.--------_._-------------

Av. Rot~ry lntcrnnciüll<.ll, 1\" 394 - CeIltro - Peixolo de ;\Zl:vet!\) . MT 
FOI1e: . CfP: 78.530·000 . Caixa Postol: Onti2 • '"·'.~eir 

o cueue ç";~:::,,, 
&111nro~ l\" . :tUltJ, 
- Nnwr,,·· 
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BARBOSA comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG numero 3.875.876-4 
expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná(SSP/PR) conforme 
Escritura PIJblica de Pacto Antenupcial, datada de 30 de Setembro de 1.983, às folhas nü 

157, do Livro numero 02/C, das notas do 3° Tabelionato da Cidade de Cascavel, Estado do 3 08 
Parana, pelo Tabelião Evaristo Dalcol Esteves, e devidamente registrada no Cartório do 1° 
Oficio da Comarca de Colider/MT, sob numero R/758 do Livro nü 03/AUX, em 10 de Maio de 
1.990, residentes e domiciliados a Rua 08 R-01 s/n.o na cidade, Municipio e Comarca de 
M8lupá, Estado de Mato Grosso. Pessoas reconhecidas de mim, Notário, do que dou fé. 
Pela outorgante vendedora me foi dito que sendo senhora legitima dona e proprietária, a 
justo titulo e absolutamente livre e desembaraçados de quaisquer duvidas e ônus real 
inclusive hipotecas mesmo legais, de: UM IMÓVEL URBANO, situado no Perimetro Urbano 
da Planta Oficial da Cidade, Municipio e Comarca de "MATUPÁ", Estado de Mato Grosso, 
CORRESPONDENTE AO LOTE NUMERO 13, DA QUADRA NUMERO 33 DA ZONA DE 
CENTRAL 1-002(ZC1-002), COM AREA DE 253,12M', compreendido no Projeto de 
Colonização denomillado "PROJETO INTEGRADO MATUPA", COIll os seguintes limites e 
confrontações: Dimensões:- Frente:- 7,50 metros; Fundos:- 7,50 metros; Lado Direito:-

I 33,75 metros; Lado Esquerdo:· 33,75 metros. Limites:- Frente:- Área Verde Próximo a 
Quadra numero 36; Fundos:- Lote n.o 04; Lado Direito:- Lote n.o 12; Lado Esquerdo:- Lote 
nÜ '14, e devidamente registrado no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° 
CIRCUNSCRiÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE COLlDER/MT, NO LIVRO NUMERO 
02 (REGISTRO GERAL), NA MATRICULA NUMERO R-01/M-1.771,em 30/Junho/1.987 e, 

Achando se contratado com o outorgado comprador pôr bem desta escritura, e na melhor 
""'orm2 de direito, para lhe vender, como de fato vendido tem, na pessoa do outorgado 

r.omprador, o Sr SILVA!. DA CUNHA BARBOSA e sua mulher dona ROSELI DE FÁ TlMA 
MEIRA BARBOSA, anteriormente qualificados, o imóvel descrito e caracterizado nesta 
escritura, pelo preço certo e ajustado de R$28,04(Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) 
importância essa que do outorgado comprador confessa e declara já haver recebido em 
moeda corrente pelo que dá pôr pago e satisfeito dando ao comprador, plena e geral 
quitélç'lo, prometendo pôr si e seus sucessores fazer boa, firme e valiosa essa mesma 
venda. obrigando se em todo o tempo, como se obriga a responder pela evicção de direito, 
pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo 
na pessoa ele.le outorgado comprador todo o seu dominio, posse, direito e ação na causa 
·jendida. desde já, pôr bem desta escritura e da Cláusula - CONST/TUTI. Pelo outorgado 

• comprador me foi dito que na verdade acha-se contratado com a outorgante vendedora, a 
empresa AGROPECUARIA DO CACHIMBO S/A, anteriormente qualificada, na forma pela 
qual está devidamente representada, sobre a presente compra, aceitando-a pelo preço 
supra mellcionado, e esta escritura, em seu inteiro teor, tal qual se' acha redigida, ficando 
ratificados todos os dizeres. De tudo dou fé Em seguida, não foram-me apresentados 

6nhecimentos de impostos pagos e celiidões: O Imposto Sobre Transmissão de Bens 
'llllll!l!'nóveis e Direitos a Eles Relativos (I.T.B.I), assim como as demais obrigações fiscais serão 

apresentadas põr ocasião cio registro da presente junto ao RGI competente. Certidão 
f\legativa de Debito(C. N D) sob numero 076392055.10001080 expedida pela INSTITUTO 
NACIOr-.i!\L DO SEGURO SOCiAL(i.N.SS), Agencia da Sinopilv1T, em 20 de Setembro de 
2.005. Pelas partes me foi dito falando cada um pôr sua vez que dispensam a apresentação 
das demais certidões devidas nos termos do Provimentos sob numero 18/91 expedida pela 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE Iv1ATQ GROSSO, em data de 17 
de Outubro de 1.991 e declaram sob as penas da Lei de que assume total responsabilidade 
pôr todas as obrigações de que dispõe o Decreto/Lei nUlllero 7.433/85 de 18 de Dezembro 
de 1.985 regulamentada pelo Decreto/Lei numero 93.240186 de 09 de Setembro de 1.986 . 

.. ' ......... __ .. _---_....... ------_ . .,........,,-,----:-. 
Av. Ro[nry Internacional, nll 394 • Centro ~ Peixoto de Azevedo - MT 

FOl1o: .. CEP: 78.530-000 . COlxa Postal: 0062 
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MUNICÍPiO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

2° SERVIÇO NOTAHJAL E REGISTRAL "GUEDES" 

• Rua Liom InternaCiOnal, 294 - ex. Postal 62 - CEP 78.530-000 - Fone: (66) 575-1297 

~. -~-'-
Escritura Públic<l de: 

~.. _ .. 
Outorgante(s): 
~ - . 

Al1iôl1io Guedes Ferreira 
Notário () Registrador Público --

------~ .. __ .~----

--- -- _.- --_ .... _. __ .-.. _--
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Segundo Serviço Notarial e Registra' Guedes 
.1 ~\. 7()~.4,j 7 000 i -:9 

Antônio Guedes Ferreira 
Tabelio/l((to Guedes 

Liwo: 000026 == Folha 063 

S A I B A IV/ quantos a presente ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA virem, 
que no ano do NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, de Dois Mil e 
Seis(2,006) aos 10(Dez) dias do mês de Outubro(10), Era Cristã, nesta Cidade, Municipio e 
Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante mm, 
'ANTÔNIO GUEDES FERF'lEIF'lA", Notário, compareceram pal-tes enU8 Si, Justas avino,,,', ;o 

contratados, a saber:- de uma parte como Outorgante Vendedmél, a Empresa: 
AGROPECUÁRIA DO CACHIIV/BO S/A. com sede social na Fazenlia Sao José, no 
Município e Commca de Matupá, Estado de Mato Grosso, inscrita no Cadastro Nacional de 

I Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do MF sob numero 03.208.36010001-71, e com os atos 
constitutivos da socíedade na forma de Assemblêía de Constituição de 23 de Novenlbro ele 
1.973, e da )l,ia de Eleição da atual Diretoria constante na Ata de 30 de abril de 2002, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso(JUCEM/\T) sob n~rnero 

20020228899 em 11 de novembro de 2.002, representada, neste ato. pór seu Diretor 
_reSidente, Dr. NARC/SO OIV/ETTO, bmsileiro, ci.lsacJo, industrial, pOliadol di.l Cédula Je 

Identidélde RG numero 987.483 expedida pela Secretaria de Segurança PU!JIrCél do Estado 
de São Paulo(SSPISP) e possuidor do cartão do CPF do MF sob numero 015,653118/68, 
residente e domiciliado na Fazenda Santa Lúcia, no Município e Comarca de Arar8s, ESiaclo 
de São Paulo; e pôr seu Diretm Gerr"nte, o Sr. HERM/N/O OIV/ETTO NETO, brasileiro. 
casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG numero 984343~1 SSP/SP, e 
possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 129,158.018/72, residente e dOllllcrlial1o na 
Fazenda Sao João, no Municipio e Comarca de Araras, e cuja representação é feita de 
acordo com o que dispõe os artigos 8° e 10. letra "c", dos Estatutos Sociais da Empresa, e 
todos, neste ato, devidamente representados pôr seus bastanie procuradmes, Sr. EDlVilR 
PER/POLU, brasileiro, casado, contabrlista, pOliador da Cédula de Identidade RG numere 
70.312.995/01 expedido' pela Secretan8 rl8 Segurança Publica do E.stildo do I'<in C3ri3nde do 

• Sul(SSP/RS) e possuidor do cartao do C.P.F do MF sob numero 431.347.500/15, residente e 
domiciliado a Rua 25 numero 92, Bairro centro, na Cidade, Municipio' e Comarca de 
Matupá, Estado de Mato Grosso: e a Sra, IEDA MARIA FREESE, brasileira, casada, 
escrituraria, portadora da Cédula de Identidade RG numero 624.951 expeCliCla pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado de Santa Catarina(SSP/SC) e possuidora do 

•
rtão do CP,F do MF sob numero 400.366.859168, residente e domiciliada a Rua 13 sinO 

ualrro Centro, na Cidade, Munlclplo e Comarca ele Matupa, Estado de Mato Grosso, nos 
termos da Procuração Pública lavrada as fls, 044 e verso elo Livro numero P/23 elas Carlúno 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da Cidade de Matupá/MT, pelo Tabelião Wilton 
Lemos Melo, cujo documento a mim apresentado, fica arquivado nesta Serventia em pasta 
respectiva; e de outro lado, C0l110 Outorgado Comprador, o Sr. SIL VAL DA CUNHA 
BARBOSA, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG numero 2.020.025 expedida 
pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná(SSP/PR) e possuidol do cartão 
do CP.F. do MF sob numero 335.903.119/91 casado pelo regime de Comunhão Ullivel-sal 
de Bens, na vigênCia da Lei numero 6,515/77, com dona ROSELI DE FÁ TIMjillEIRA 

~~RBOSA, com~\~131~~::Y ~'~C:':~i:~:I, 1~;;9~e:~:1~'O depcIJ~::~l;;~~~~~;~_~\;~~lerO~3/.tO !r:5S-/6_-~ 
FOl}c: . CEP: 78.530-000 - C:1i,,\U Po.sI~I: OO()2 , ~ .. rs o?; 

, 1"' ,'." 
~ \1·1iin~~j '"'. ,. ,( .. 
~~J ... ~~1("1 _~ tlotr.V .-, ..• 
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expedida pela Secretaria de Segurançél Publica do Estado do Paraná(SSl=/P:C:R:::)"'-:=co""-nC--:r:-o-rm-e-=.-: 
Escrituréi Pública de Pacto Antenupcial, riéltElda de 30 de Setembro de 1.983, às folhas n." 
157, do Livro numero 02!C, das notas do 3" Tabelionato da Cidade de Cascavel, Estado do 
Paran;i, pelo Tabelião Evar'lsto Dalcol Estflves, e devidamente registrada no Cartório do 1° 
OficIo da COlllarcél. d8 Colider/MT, sob nl)m8rO R1758 do Uvro n.o 03/AUX, em 10 de Maio de 
1.990, residentes e domiciliados á Rua 08 R-01 sln .o na cidade, Municipio e Comarca de 
fvlatupá, Estado de M~to Grosso. Pessoas reconhecidas de mim, Notário, do que dou fé. 
Pela outorrJante vendedora me foi dito que sendo s8nhora legitima dona e proprietária. a 
Justo titulo e absolutamente livre e desembaraçados de quaisquer duvidas e ônus real 
Inclusive hipotecas mesmo legais, de: UM IMÓVEL URBANO, situado no Perímetro Urbano 
da Planta Oficial da Cidade, Município e Comarca de "MATUPÁ', Estado de Mato Grosso, 
CORRESPONDENTE AO LOTE NUMERO 12, DA QUADRA NUMERO 33 DA ZONA DE 
CENTRAL 1-002(ZC1-002). COM AREA DE 253,12M'. compreendido no Projeto de 
Colonização denominado "PROJETO INTEGRADO MATUPA', com os seguintes limites e 
confrontaçôes: Dimensões:- Frente- 7,50 metros; Fundos:- 7,50 metros; Lado Direito:-
33'15 111etros; Lado Esquerdo- 33.75 metros. Limites:- Frente:- Área Verde f"rÓX1n10 a 
Ouadra numero 36; Fundos:- Lote nO 05: Lado Direito:- Lote n .o 11; Lado Esquerdo:- Lote 

I nO '13, e devidamente registrado no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° 
CIRCUNSCRiÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE COLlDER/MT, NO LIVRO NUMERO 
02 (REGISTRO GERAL), NA MATRICULA ~JUMERO R-01/M-1.771 ,em 30/.Junho/1.987 e. 
3chó1ilrlO se contratado com o outorgéldo comprador pôr bem desta escritura, e na melhor 
forma ele r.1irelto, par,] lhe vender, como de fato vendido tem, na pessoa do outorgado 

e ;;omprilcJ(lí. ° Sr: SILVAL DA CUNHA BARBOSA e sua mulher dona ROSELI DE FÁ TiMA 
MEIRA BARBOSA, anteriormente qualiíicados, o imôvel descrito e caracterizado nesta 
escritura, pelo preço certo e ajusiado cie R$28,05(Vinte e Oito Reais e Cinco Ceniavos) 
irnportânclil essa que do outorgadO comprador confessa e declara Jd haver recebido em 
moedo corrente pelo que dá pôr pago e satisfeito dando ao comprador, plena e geral 
quitaç210, promet8ndo pôr si e seus sucessores fazer boa, firme e valiosa essa mesma 
',lenda, obrigando se 8m todo (> tempo, como se obrigil a responder pela evicção de clirelto. 
pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo 
no pessoil elele ouiorQadc comprador toclo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa 
vendida, descie Já, pôr bem desta escritura e da Cláusula - CONSTlTUTI. Pelo outorgado 
comprador '''8 foi dito que na verdade acha-se contratado com a outorgante vendedora. a 
emprAsél AGROPECUARIA DO CACHIMBO S/A. anteriormente qualifícada, na forma pela 

• qual esta devidamente I'epresentada, sobre a presente compra, aceitando-a pelo preço 
supra 111encionado, e esta escritura, em seu inteiro teor, tal qual se acha redigida, ficando 
ratificados todos os dizeres. De tudo dou fé. Em seguida, não foram-me apresentados 
conh,)ciIll8nlos ele Impostos pagos e certidões: O Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis e Direitos a Eles Relativos (I.T.B.I), assim corno as demais obrigaçôes fiscais sel'ão 

eilPresAntadas pôr oCiJsião do registro ela presente junto ao RGI competente Celiidão 
Negativa ele DeIJito(C. ND) sob numero 076392055.10001080 expedida pelo INSTITUTO 
NACIO,\JAI_ DO SEGURO SOCIAL(I.NSS), Agencia da Sinop/MT, em 20 de Setembro de 
2.005. Pelas pal-tes me foi dito falando cada um pôr sua vez que dispensam a apresentação 
das demais certidões devidas nos termos do Provimentos sob numero 18/91 expedida pela 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em data de 17 
de Outubro de 1.991 e declaram sob as penas da Lei de que assume total responsabilidade 
pôr todas as obrigações ele que dispôe o Decreto/l_ei numero 7.433/85 de 18 de Dezembro 
de 1.985 regulamentada pelo Decreto/Lei numero 93.240/86 de 09 de Setembro de 1.986. 
Expedi," Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI's) nOs termos da Instrução Normativa 
da SRF-D50/95. Autorizam as partes contratantes o Sr. Ofídal e Registrador Publico do 

.----- -' . __ ._._----_._---,---
Ih. Rntal")' 11l1(.'rn;H;JOtl;,1. I;" :;94 - CCIlITO - Peixoto de Azevedo - ~v1T 
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1.1111 11 ,I.: IHl\'lll1lhi'O dei :2.0U2, l'c:prCSCUlad'l, IlI:S1C '110, PCJ!' scu lJu'elor I're"""'''''' 

•'\R(·~SO 0:\'/1<:'1"1'0, h;II:;il(:irn, C'l',~"lo, il1c1l1S1rl:i1, porlado:' ela (\;cll\L:_Je Idclllld,:d,\I~(j 11," 
.,7,'1,\" LI·\I't;tI,dll )xl:: ~,:crcl,mi\ ,!c; Scgmlll1 y<! l'ubllciJ do LSlarlo de S'IO hulu (SSI ;.')1»), ,; 

pllssllidlll tio ","'[:'in dc, CP.F. d0 ivll" sob o 11." O)5.(,SJ.) 18/(i8, ,'csidcnlc e dOiliicillildn na 

I")/":n<l,, S'''II" I /lei'I., 111) Vlllnicípi" c COIll"r"'1 de 1\1'1111', [,latiu de S,i" i"\lIlll: e Jlor ."ClI 
Dil'elOl' (';<;I'CIIIC, Il Sr. 11:':RM1'\110 O,\IETTO NETO,. brasileiro, casadu, i'ltllI'lli,lI, I,,',,'t;,dlll' 
dll (',:11111;, de l,bllid'llk !,(; li'" ()Xt' .. -'l:; I eXJlulldll pciêl Sc,:rc:tari", de; Se)2.III·'III<;" 1)lIhlic" c:111 

I'!il:lcln e!c.: S'JO P"1I11l '.".';I'/S)'), C [J(lS,'luidl11' ciD c'lriiill do C.P.F. du ,\,)1:' sob Il li," 

I :,'), i SS.() I X/72, rcsi<l"'I,,-, c.' ,)ull1icili",:o 11:t F:'.I!.cncln S[lo .10:10, no i\t1,llllicípio C C'Olll"I'CII de 

1\;-'"'1", e clIill I·"PI"·I;;':II(:·"."I<I ':. ("il" ele "curd,. com o qlle displlC os 'lnigus K" lO 10, lell'" "c", 
, li", 1'\l:lllIIIIS Soci"is d" 1·:II1PII:.:;;" e r',lelO:;, !leste alo, dc\'id'llllcllIe r"Jl,'cs';IIl,,,l(),; 1

'
01 :;,:IIS 

I>",I;IIIIC fll' ICIII'iltÍUICS, .SI': [(1)I\'J 11{ PL1< i i'OLL1, bl>lsikil(l, cns,)(!o, ClIlll:lÍli li';lll, pllllllllill dll 

• ' '0dlll,1 cle.- 1',icI1Li',Lldc 1,(: 11': 70,3, i 2.')<);/1) I expedida PC!:l SCCi~ct'llia ele S,~:gll:'I.III,"'I_,I'i'lhliclI de,: 
'."'"elO I.!c' 1\)(1 CIIll'llk ,111'-;ul (::;SI'!J("l, e pOSSUidor do (llru.lO do C.P.I--. (lU iVll' soh U 11. 

'I:, 1.~,f7.:iO()il li, I"<:,idcnk e' dClI1licili'ldo li Rua 25 J1." ()2, ellilTO CCIlI.I'O, Ild Cidlldc c 
,VllIlllCipiu "k. 1'vl:.ilIlP'·', (:,1IlilJ,'CIl de !'eixI)lu di; i\!.cvcclo, FSllldo ele; Mil!'.> (im:;,o; ,; 'I SliI : 

1:,:]);\ MAl<l.-\ Fln~ESj,:,. hrll:<tkil'l, C'lsi"la, c.'lcrillirilrid, JlI.1rI'lclOI'i1 di.! Cl;du!;.1 de Idclllidacie 

•. ;i.': (,2·li)" I '-'.\[lL.'d)(l:: pél'l <:kcrcI:lri,'Ic!e S:;gllral~ça l)úblicl~ cio E~I"c1I\,_de .S,"lll" C!l'lrillll 
(.,,)I/SC), <: 1'<)":-llI)(luIII uo CIII'I110 do <,i',I'. <lU vii, sob o 11.' 4I)O __ )(,().~)()I(II>, rc.slllc:IlIC c' 

d,"nicilli"i:J " 1'"11 1J S/I," iJ'lilTO ('CI1II'O, lI;; c'idilcle c l\1ll1l1icipio elc Ivl"l'up<i, COlrl''''cl dê 
1'c:i:,"I() de. /\/.I,'ve<lo, jl:",l:ld" de M,1I0 Cruss", nos lermos ela l'I'ocunl\'iío h'lhlicd 1:lvr'III'1 'IS Ih. 
()c[4 C ver:;u do I .. ;vl'll !l." 1',2.1 d", C,tllól'ic du Regisl,-o Civil cI'IS I'Cs,;OilS NallJl'"is cL, Ci,bdc (Ie
J\lI'II"pll/M I', I','JI.' T,iI;c' I "l<> \\'iil.COIl Lemos rvk:o, cujo elOCLJIllCJll1I iI mini a

p
n:::cllllldn, ~(;) 

'~,"CILJI,V;IlI" '~CSI;':'-;I"-\'~'nl'~' C';'''pI1;SIII rc.spccllv,); ,,' ele Ollll',) ludo, COlll0 O:llorgado COlllpr,"lll: t 
~')'. __ (~"~ tI';!''>.l,.l IH, (;,,1\ lclk'\, hlIiSlk,l'(), estllclame, portwlol' cliI Cedula ,k Ilklllld,,,y-. li'/':'I'\ 
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1\',', 1)n."'" .141:10 B:lti:.l:'l de ()ii\'l:!l:l r;i.',~lh.:il"":'!(), y)!j _ C' .. CllII'O _ t'l:ixOIO ti, • .'\".cvul<l _ ,\fl' ~ \ 

I '.,-1, I,',. \ 'i~.:. \ ,:,;,(,\' 
. , (. '---"'0<,\I~" \.~ '" 

1:",,", ,C:·:I'· 7s .. '1','-OUil C"ix" 1'",,,,,111062 ,(,:,.;;:~:~\,.<i~'\' .. ,-,:,r_:.,::-,'" 

':<:. ". \,~. 



I 

• 

• 
• 

F;'~;~~1314 
1(" 1 ~ ()-~0().!-5 .~";Si)('vrl'., t: pOSSliii!O:' dD CPF do .\'l"F sob o ll') S<J7.í23), J J I <$"\. C~1s;H.1L) !h:~l(l 
l~cgilr,l'. de CUnlLJlI;li"\,) P,lrci~l1 1.1t.~ BCir,'i, iH) vigêncín da Lei n') ó,5l54//"7, C~)lll CL;\LCL\. 

iVIAHU.[\~1 \VJC{"~E DE OLiVEB<'/\.. br;'lsileir,l, esl.udalllc, pnrt:lc!d["rt dil C,::rllllil ck 
11 

'11 "" "I~I"")-''" 1"c"""I' 'j I (~I)F 1\' I ""'''''-')1 '(II')r' lcnLlt,;IC,l'I\.\.Jll .·'·~i_.'./-L.),_,;'>/J\/! ,C]KJSStlICnrHCO., ·'co./1I':-;,-o)()rl ) .... ,'.:J . .'-i .• ll, 

~l111ho.', rC~;ldcl"I!c:'; ~~ d(.lllliL:ill;I(,:OS lia F.Ui! G'riJllcisco Timóteo de Sil)i::IS. li" I lU, SIJhl-<1l.k1 ()t), 

lLIIIT\l LJhlTi!hil, 11;1 ('j(bdc de CI,ritih:.I; Est~ldn do Parillli·1,. nc.~slc ill') i\.:.pn.:.,';cjlLlc!US por St"11 

!lrll:';llri\(!nr u ,<':;1". ('J.,i)D():\LD{) DE OLfVEIH/\., bl"dsikil"e" C"lS;ldu, l.:oll1cl"ciallLo....:.. p(\rt;ll.hl[' 
d;l (,(-.d\I~;1 clt.: Idt.'.lllic!'I(k J(Ci !1" S()·.j..S(J(") SSPIrV!'I', C pos:,uidor do C'P!:: do rvl.F soh O 11" 

531.1 ~:.~ .. \(! i -2S, I·c.~~i(kllk e dnl1lil~Jli(ldc) na I\tJi.l CdSlClo 13I",lI1CU, n° .33 I, Hilirl"O [')l;[,1 Vis!,I, !lO 

f\.'l11l)i l :ipio e C'U1l"!il!'L:il de .sOjT~S(l, L~li.ldü de f\.iJnlo Crnsso. COnCOl"il1c ··eJ"U:''"IiI·rI<·âr; j'liD/i"(I" 
iUI/nu/rI US!;·;/!!'II."· .' -)-/. d(l hl i

/"() /I"'."i/F', do C,'fr/rjrio Ois(}";/~/I de Ui.JCUlI\'l, ..lu Ci,)(w> 0'\' ('!r"J"lfl!)(/ 

}JN ", ('uiu docl/filel,'/o (l II/im npi',:sL"/lIr,'c!o, ./1(.'(7 {h:\!id(f/·71r.~!/h' Uí'qIÚ'I'{/I/o ('/J! /.'o'/Sil' j)r',)/JI'i{{, 

lIes.':/ :\'u·v,,,/io. 1\;:1:'1)i'I:;; j\;,-:{)lliiCCid:.i:-; de ll1im, NO[úl'io, do que dUl! ('(:. I\j;i OU(lll'g;1!11l: 

\,t:l~{kd()\"il ; I1t.: ["()i rl:il'~ ClIJt.: ~ ... l:lld,.) '('!:~ill!YI;1 d0J1a c pl'opric.l;lrii:l .. a .iu~:I.o ,iudl.) c. ;;b:)l)\tI!:I!ll~'Ili.(.' 
li\."I."l.: \:. dV.';C.illhilr;·ll::ildt)c-: (k q';,.I:St.]IlL'J" dll\'idi.1S e ônus r\:~ill i!1cll\sivc hip\)!c-":'ilS ,llCSI1H) I L.'gil 1."'; , de: 

l)f)!S n\:j()V~f:i.~ UHB/ •. '!():';, :-;itll':~liU'.; I~U Mt!lllClpio de Üj'ylATUP.I\", ('Ul11i'll'l:'\ d'-.' \J('I.\o!(\ 

de ;I/""'l'("', 1,:"1:\11,,, ,ic: iv!:ilo I..ii'o,so, CORIU:Sf'ONDENTES AOS LOTI':S sub '" fi,"" I/(\ 
(Sc;s) e i3 (Treze), (ia (J()idH~A li" 02-;,\, illlegl:llllc da "ZONA REClO:\lAL _ ()O! (/',1<- '~,' 
11(1), CO",i !\HVA TOTAL I)[~ 2,OOD,OIJM2, CIllTlprecndid<l JlO l'lojclu ,k C'n!lllli:I.<lI"Ú)" :() 

,kl\"l\lIl"":" "i'I-tC),n:TO iVn:CI<..-\,DO IVl!\TUP"''', O LOTE N" 06 (Seis) cep."r Í,OO(},(JO \~ 
iln, lill\lcln "" ::C'.';Ii:l\ks fJ.{!'!.0!litll''f.: FiU:N'I'E: 20,()() 111: j''lIi'inOS 20.()1) c,:: LADO 
Dll<F!TO :;O,Oi) 111: LADO í':S()C,~IUlO: 50,00111: UJllilfS FRF;\jTE i\\, l'I'!I"II".II,: ,'\\, 

:;d, /\ . .11: l'lINDOS: I,IJ":s ; 2 c 13: lj., 1)0 l.mu:rro. LOlé 05; L,\{)O ".:SQliFl<DO 1_.<Ic: 

117: () l..(Y'F 1';" 13, COi\ I i) I '>.,011 f\'l2, ':0111';11! ,IS scgllinlcs Dimcl!stJcs FRENTI': 2(1,00 111; 

1,',-I'i!)O:';21,1)(, 11': IJ.DO Dl!UTfO: 3Ó;42 111: LADO ESQUI~RDO -15,40 111: [i!llilel' 
FH,':i'fi,(: ;':,,<1 I)" "I: I,'t''-~DOS: f ,u!c:,; 04, OS (; 0(,: L..-\DO DI.REITO I,(\[e 12: LADO 
\(S(j!)I(l<Il() I .. I) i<; >1, c '!.:"/<Í:.lIilC<1:C "c~',IS1r:l(j{)S 110 CARTÓRIO IH: I{LCj,';T~~() IH: 
írV/OV1':L\ D/\ l' ClhCLi\,',ClU(;\O íMOBlU;\!{!i1. D.\ CO IVLU-!C,\ DI,: 
COi,lDj'j;/'lrr, i\O LiV:-:.O,\;," il2 (!n:ClSTRO Gtn:C\L). i'L\ 'VL\TR!Cí '1,\ SOB 1\," 
~.~~K2, 1..'111 ~)~) dI': .111 111' lk I.I)()(J, l: ;k'hillido-s(~ conL["atndo <':01110 ou(urg;ldo COI1l))r;H!nr lil))" hem 

dl:.sLI ,~.~;\."i·il\Jr;l, l: 11i1 Illclhnr r'o)"!'Ii.l (lo....: djrl~j(o) prlrn lhe vender. COll1U de (i.lll) VCI1ditll) Il:m. Ild 

i)L:.'~.')\):1 lil) Olil(]r~);ld{.) C{)IYl!)\";ltll)l", jj qu:lldic;ldü, o illlÓVC! c1escrill) c c;lri.ll:kn/.~ld() 11C:~(;'1 
t..:scri(llr;l, !'l:!l) l'/"l~l,'(\ l.~Cnt\ l' :lj\l.';l;ldrl lk R$ 1.1.500,00 (O(l:"~l' ;\;fil {'o (Juin!tl'ntns I':'C.li.s), 

iIllP()I"!:'lilCI:l C..-)~;;I (]lle ;1 ()l.il0rF~li11t.: vcnc!cdOI"!I confCS;;il C c1CCL.ll·ü jú h~\vl~r !\.'C\.~hi,.l(i \~.11l llh)l'dll 

(:nITl'llIl' p,-'Io qlit: :.!;1 [lO!' pilg() C S(llls!~L'ito d:llldo 1:10 c.ompL.\d(".'I", pk~ll;l l.~ gcrJI l]llil:1Ç;-'1('1. 

prtilll\:i
l 
.• :l1dt) por :;;1 C ~;L'II:·; SIICC.:·;~~l~I·CS LI/Ti" bUi), [",irl11l; C valiosa essa 111 (;:Srihl VL:lld;l, Ohl"lg:11Hll.l ;-i(; 

t.'J]) :(li.!n (\ Icrnp(), l·.(;i"llí"l :-:L' 01.lri~~>;; ;i rc~ponlkr pC!;l l~vicç~ü ele din:il:o. /llmelo () t.lll!org;ldu 

C()llli)j";ll:U!" ;1 p;lr I: :1 :~;\!Vt) (~C (Pl;lj.')qll~r dtlVidil:-i 1i.1("I.1I"~lS c lr;·.I!1SJllllillt"lu 11;1 I~l'':.';~ll~l lklc 
t)l.lrU1".~~;ldü C{)])lPLld()]" lt'1(jO L) ::;t.:U (!Olllli'rin, Pl)SSC: direito e ;'lçilO nn cousn vl.'fldllLl, r 1. .. ::: ... c Ir: j;.l. P;'l" 
hL:lll (it.'::l:1 (>,~'I":(lll";1 L' dn CI:'111.'.;1I1~1· ('(»,I~-)T!TLJTl. !)c.lü outo!"pado ('U1111»)",ld()[" l11t.' k\j dl(u (IIIL: 

'" !li) \l.:ltl;Hk .:)cI1;J-:-;,,: l:I)I)[I"~I({ldu (;I)1ll ;1 oillnrgil!1l:c. VCll(kdora, .i;;j qurtlilic;.llL.I., 1];1 CUJ"1l1:1 pCIi.l qli~ll 
t>iLl dn'íd;IIIIClll\:. 1't.:prl>:l'I'ILHI;:, :1Dbr\: :J presente C.Ollll)!"~l, ilc('ilLlIldl)-i..\ pelo prCçl) :-:llpril 

Il"!l:11Cll"Ili:H!'); l.: C:·.;I;\ 1:'';l'ri(IILl, L:lli :';C\I in(eiro rcor) t~1i ql.i~d se êlC.h'l rcdigii..."l~l. f'ic<llh!o r:lliJ·ic';.ldos 

lndn:'i n:..., (\i/.{:)"l· .. ·;. j)L'. \\II[li dou fl~. )';111 ,o.:Cgllidi\; Cn!"ilrn-tne ;1]lrl":scnt;ld()~; n:-; St."gllillkS 

t;\JII!ll:l.".ljllt.:lltll:-: lk Illlpn:-;llJ.'; jl;lgus I~ cc'I"L](i,)cs: t~'OI pago o Jrnposlo S()brl~ Tr;J\lsll'lls>;:'\\) dt:., I)t:l):'; 

Jlnt')\'l'lS l." nirl.~iln~; ,I j':lc.'·; }\c:l;lj:~ns (l_.·l' .. I~...:.!l:._~k'vi~:?_.c.m r;.l~~~o d~l í_~~·~.~L'Jlr.t.'. l'.S~TILlI)"~~ .11111(1) ,1 

19l lt: dc.s~::!si Ill)P-IlC I. l:l) In. br 

'" I'"" .I" '" 11"""" de (Il"·,,ir« FI~lIcir"lo, 3~4 - Celllro - 1";i,ullI d" ,\/<:\'<:.1" ' MT 
1'()llc' . ('("-:\): -::T.5:\O-OOü . (\li.'".:1 PllSt;ll: ()()6~ 



... · ... I"~'-,l \."t\t, r\Zill. 

F/s, UGU298 
lk 2.0 n !lO \·,!lUI" {il: " 

. ___ --.01 

,t...:L'L:I\:I:ll"i,\ clt: Fin;l!lt,:,!~, dI; f'\'1t111i~'ipl''1 (I t : .\1!:liLlp~'I:,!\·rr, em J 1 de Oufuhru 

I,~$ 2JO,OO (DII/,('H(ns .... '1I"inL! 1':c;I;.\), C(tllr:nnlll' gLW! :)Ol.l n." 
I (r,'-Il)~;/2()().~, L':I.J(\": 

..!OUI;lh.':II().-;;\ 111;nl ~l!)i·'-·.';!..·III:\dt)s, l'i,:;l1ri ~l:"LIU:\.":l(.:u:, iH'sLI sl'l"\,i(:nlj;1 CI11 p~I:-:(~l 1)1'(')[""1:1, ~!S {kl,I~II:i 
~ll)l"i~.!.;I\·(-)l::~ ~;L;lj(l ;1i1h:S\..'I;L;:,.!;\:-, ')()1" t<;\S\;ln dl'l 1"1'LI,'IS!I'O dil /)("C,'1Cllk 1..>;(Tillfl';\ ',UI'li\) ;\u lU I: 

'. , , '- I., 

!,;()!lIJH.'il'lllc. ]\:1:1s p:,j·!I.:S IIIL" (li t.iilo (;I.::,IIH,!n Ci1dí.1 um pnr .')[\(I \'1..:/ Ljl!L' rli":pl'II~;:iJll :1 

;li)I(.·.':l·III;j(,·"~II) dõ\:--; t."k:!'lI;li·; CCrlldÚcs (ÍL:\-'itl:is nos I.CI"I)lO:~ dt, h'ovil:ll'l\[O suh t) 11.') ()j8.'1)1, 

1.'\I"tli<l,1 1\~i:J ('U'!I\I'C;I':U(Wi;\ (Ji'::,;\I, DA ./USTIÇ/\ I)O,I':;'!'.,\!)() /11': \1/\'1'(> 

r.;I~(),<":',,,,,(), t...:1)1 d,11:l i.i<.- I~? til.' ()!Jlllhl"() "!...~ !.l)i)! e dCc!:'I1"ílrn sob as pl:ll~l:; d~1 i,CI Ik qlle (I."SI:~lit' 
/.)1;1: I"c·'·:P,·lll:-::!lllii{!;I:!t: r·\('·· ltlc!(\'''; II~, .'h:IL':·'I,:;\l':'; d~' que cli,';I)Ól~ o Dl:Cl"t.:~(1/1.".'i :1. 7.~1.; ~",'-":_-) til.' l~ 
i,k c!C/,l:llilll'{) lk ; .I)~~~::; (. Il'L~lI:~l1!:l'r:l;kl:l' !~cl('l DCCl"c(o/l.ci n.~\ q3.2-\O.'~;() ,.k r:') i.k_' >:l.·IL'lllhr() tk 
!.lJ;";(l. :\:.; jl;I!'k'~; '"IUlnl"!/;II:l n Si". U!- ..... ·Id: l' k,ct"islrudo:' Pt'tl;~!iL'o C01TIPL~!~I"l!L: ,".1 pn)V\t!clh.:i:11" l\ldu:; 

(1.', lt_:,I.:' .. i-"lld~;., jj\'l:l'll;I~':~)~''''; .', 1"1\il!l'íl:IIli.!.'l Llll;'; ~;c lO;·J1i.lI"l~lll 11I.~~:\.~ss;)ri():~ ;\ blI1ljl!('1:1 k:!..!;~\II/,;I(\:;·I() \..i(\ 

!"11"1;Si.:!lh: ill:.;il"!lllll'l![(). ;->,,h.:(:I;[ :")C,'::d';!,::)\l Suhrc Op,;r;\\,':iu !lllnhili:~lri~1 I,I)()I':;) llU:-; kt'/IIU:; d:[ 

111.':\illt,:;·111 \I,)]')llil:i\;l d,] .~!\1:·1):"'{)/1):~. [".: I"\()I" se acl1:.1rt. . .'11l ~\.'isim COI111·;\Ii.!du.':, ilh' !)l'dir;lill Ilh"; 

1';/,esSl':1 JlrL'~';~'llk C:·I.·!I(III':I C)l!l.:. :-l\.'lh!!) IliL':~ lit.l:l ClIl \'0/. ,d!'~1 aCl'il;\!":trii, Ullh.\lg;ll":.lln :.:.' ;l:::ill;lll\ 

ilil, disjll.'I1:-i:lJ\tI(; :1 /l1·L· . ..;tT\;,'1 (~dS,c.;ill~l~til~'~; de ll~skl111IJlII~!~ insll"urnd-.Ilt:lis tk :Il...·()!·tld l.'l!ll1 11 

1':uvi'I",,'I1[II .':"h (\ 11." (ilh'! de 15 de .Ii1i1cirl) e!c I,'):)'! Li,1 ECRI:ijJ'\!(,()I~I,,":C;I"I)()I;I,\ 
1 ..-....... __ . I (ó/'Y;\ I, I.MIiI.'-;TI(,:;\ /lU. /':."'//\ no DE MATO G RUSSO, dO;J'-+T/l\J! I~:: e 1I:lr:l ellll':[:", 

/1,,_., (:\~,'r'OI\:I() C;[i':fJl"S ITI,RL'/RAJ, >Jol:ir;j"il 'lu:c " lii di:"~11,,, ",nl1ll'll (' 
:.:"""cr.:\"', [" "I 11!,""'i'''':II:'",:! :)(\ C"chil1lb(l S/A; J'il>.'_Y;'1~,(" PCI'illc)lli; i>I\,led" .\1""" 

I,"I'L"!; ('[:II11/illC'.i d" (,ili";II'I'; [",/": C:udu:tl(!o De OliVCip(/I'J.lcla Il\dis, ir51;~:j':~"-('''lt ,''':LO,'' ",',:,1; 

,,""!;:r .. ' C('''11 li iJI';,~;'1,,1 ':0 qlle duu le, p<lI':J COllstal J;.Ú,,>,' /,\1\ I ONIO (d,lI',UI,:-, 
.:1':1,/\1-:11,;\. "!"I:'lli(\, clllc':1 ,.'(1::1;:"; c :wh .. ;,eléVU, '''_7'''''''' "';/" 

//~'), 

• 
• 
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, ! / 

h.\1 I E';T , / 1--') ~:)/\ c-'FJ,-;i')i\DJ~', 
I-f-,,,/~/ '/ I/'( 
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! . ,,,;'-'1 ~ ,\1 

. .,. "1:,1'::. ' >:Al~,,\:1 
"11 :~;\·~':1, ,~il -\ ',,/, . 1)"(1 

L/\; >:, I! I \', {~·~';;:.~r.:~::0:~";ll~ 
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Ip,i !l".k~;i,/l.~ IllUp I1l,.'l.(;OI 11. !lI" 
:'!'t::, . .I,,;\<, rl;I!:~a;l {k. ();I', L'i";1 ;;I:.~lIl·irt.:(iu, ]')/1 _ CelH!'fl 1\:IXll:U de. ;\~'.n'cd<l 
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1'. DE AZFVI·:I)O/~'I'r, ~7 1)1': /\I.lRII. IX: '2 00·'1 
/ ----,-,----, ------ .. - ------_._----------- .- '-------------------., 
í lMÚY/~/.: 11\1('lyr:LJ_:/WAl'1\l, ,"uaclo 110 Município de MOlllP:í .. ComcHca d~ Pci:-.:nll) de Aí'.cvcdCi, l~sl:ldn de 1'VI:lI0 "I 
l
i C;ro""o, ('OI!l("SI'()~l/)!·:,.'-rIJ: AO lJlTl:..t:C_D_1J.J<EZE1, 1)1\ QUADRA N" 02·.-\ (DOIS·A), I)LI IO:--!A 
I RI:Clil,NAI. 11111 íZ,ll,-IJOIj (01\1_"\1<::'/\ 1).1' 819,00 M2 (OITOÇENTo,S"l:: DFJ.ENOVF i,:CTI~Q.~ I 
I ~)lI/~!lll;\ DOS'!, eon11"ccmlido 110 Projelo de C"lol1izaç:\o UCIlOlllil1ac!o "PRO'] CTO I NTEG R_'I 1)0 ;I'IATlII'A ", 
I dentro tllI;" SC~"il1léS lilnités é c"n/'I~":I,"\"'C" OlMI;NSÚES: FRENTE:, ~'vlcdn,"/o 211,011 "'clIOS:. F~NDOS: I 
! Mc<lII1c/O.! 1,9", l\lclros; LADO DIIH.II O: MC(/lndo _,6,42 Mell'O': LADO ESQUI:.RDO: il1c,hl1do "),'I~ iI!clro,; I 

LlMI'I'I':S: j,'lmN'n:: R '''I k RI. FeNDOS: Lotes I1"S 04, O:i c 06; LADO DIRrTrO: LOI" 11" 12: LADO I 
1':SQlilêi< 1)0: L.UI,.: 11" 1·1. ! 

O~.2(1;-;.:;(\(J/O(JOJ-7!, com :::..,-;dc 11;1 r~:lZLrllJ:i S:ln Jost.;, Município de N121t.1lp:1/f.",lT. 

i 

!.'R<)I'I.'lr;T!~g,l,º: ACI<OPECU.-\RIA DO CACHIMBO SIA, lIevidalllc:l\lC i"selit" 1111 C.NY.J/MF sub o ,," 1

1

' 

F.n(Jl~:TJ.~(L~\NJJ~'~Jql3.. :VlalriCLJ\cldo sob 11:
1 ··::.282\" d(J Livro 02, (/11 2::: de .. Julho de j .~)901 110 1') SCf"\'iço 

l<q:i:Slra] {la COlllarca de ('(JJider/IV1T. 
, 

I 

I1 
1 , 
I 
I 
I 

I 
i 
; , 

t , 

I 

, ' 
I 
J' , 

"COMPR.'\/VENDA" 27,1I~.2.()1l-1. 

:nS2-,\':i!\·l['IY~ITr·:; i\{)í~J)!.'f:JJl!\!,li"-.IW,_ÜIC:I-IIMI30_ S/A, dCl'idall1cnlc insCl"" 110 C.N 1'1/lv1.l-'. sob 11° 
(_n,.~()x.j()(J/()()() 1-7 J, com sédc Il~l I:aí:.cllda S:10 JO.'!é, 110 1\-hlllicipio de l'vlatllp:l/I\.o!'r. 

i\j)Dl;lIq;NJI~: CI,Alil2l.ClEI DE OUVEiRA, ,,,""li"'l"- pOrlaclm ,b c.1.I<G 11" I [()·IK'J'I·5·SSl'iMT, ;I1Sel'110 110 
C. P.F. soh [lI> 'f"cn .L;:;. J ! l-:l!L C:lsalio sol) o I\egil\lc clt.: C(lll1l1nh~o Parcial ele Bens, n:1 \'igl;11Ci~1 (J;I Lt~i 11" (1.5 15/77. 
com (I./\IIi2U\_~.L\gJJ,iJ ,'",'llLKI' DI'.,i)I.IVURA eSlllda"I", paiTadora d:1 C.I.RCi n" t:;'I7027-().SSP/~IT, 
illscrlla no C.P.F ~;[)b U 1]" 938.5,)! ,KO 1-00, brasileiros; rcsidc!1rt~s c domiciliado:) Ú !{lIiJ Francisco Timoteo d~ 
Sm",s, li" I 10, ,oh,-,,,I,, !I(', n,lÍr,-o l,:llcl'"b:r, na C"belc ele Cu,-ililla/l)R. 

:r(TULi): l~:;újtltr:l Pt'i!)IICI de ((1J1:prõl l' Vel1lb, !.:Jvmda )].ls Noti:lS do NOL:irio AIlIOni() (JlI~dc.'-' Fcn'..::ir:l: no Livro nO 

02 J, :i." Ils. I) I, em íl"1 <1-..: r-J ü \'''::l1ibro (k: 2.003, Ih.:sta Cicbdc de PCi.'\üIO d~ Az.c\'cdüli'vIT 

Vi'J.()I; 1/" I'-S!lO,nO (0""" Mil " Qui":,,,;)tos Reais) 

-
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U~·"h~~.h .. ~Ji tH. n,-1!JJ~..1 Ir~ U .v .... ili .... I .. " t·,ii.l'fr'>f:::"·" 'w LJr~"~"{k"~ 'o~ ';,'Ii \I~:II<' 
Fls. UO 2-9 

PEIXOTO nE~ AZE\lmD .. i\'iATO GRO.}SO 

I' D[': Aí:EVI::nO/i\'IT. :.7 DI'. 1\llllII.D[' 2.004 . ..... - ---- .. - "-_ .. _ ... - _._._--_.- ._ ...... __ ._ ... _. __ ._---_._--------------------~ 
(' !JY1.ÚVW, ,1i\'l()YI'LJ.!Ji.lJi\NO. ,irll'HI" 110 MLlllic'IlIO de ''''bILlJl:í. Commea dc Pc:i'''lu de ;"·.c",,;lo, lês",clo de r"laro i 
1

1 em,,,,,. ('Olwr:~;l'ot!lLLN":U: AO iD.]]: r-r_ll.1Tlll!ZE), DA Ql).'\IWA N" 02·A (DOIS·A·". DA 10'\1A I 

1(I:C.J.!lN .. 6L.!-'i!.L_ill~:{lO IJ . CO..hl-'CV'.l;/\ D.E 8 j 9.00 M2 (OI1'O.ÇENTOS E DEZENOVlê ilIETRO.~ I 
1 OlJADI<ADOSL corllpr":~~:HJido 110 ProjC!-O de Cj~l\mizaçãü dcno\l1ill~\do "PI<OJETO INTEGR:-\OO i'VíAT(JPi ... ", ! 
j dL'lllrn dos sq;lJirHeS 11l11ikS c COllrruI11<1~~t\.;::;: DIM'ENSÜES: FHENTE: i\tI,cclindo 20,00 l11etros; FUNDOS: I 

i 

! ,Vfcdiml" 21.% Melros: LADO DI RFITO: Medindo ~(,,'12 Meiros: LADO ESQUERDO: Medil1do "5.'IX Metros; I 
LlMITI':S: FllENTi':: """ X RI: H.:i\iDOS: 1.00e,: ,,"s 04, O'; c 06; LADO DlllEITO: 1.01-: ,," 12: LADO i 
1':Si)1 WIl DO: I..ulc' 11" 11. ! 

1'J!C)I'ln[Ti\l(lQ: !i(:.!<Oi'ECU,\RIA DO CACI!!.i\'lBO 5/1\, dcvidallll'lllc i",Gira "O C.NY..i/ivll:· sub o nO ! , 
I 

i 

li 
I 

-- __ o ______________ ._._ - __ - " ___ • __ _ 

:.C~()MPRAIVIlNDA ,. 

~ 
I 

I , 

I -, 

J~f\I\,5i\-11·IJJill: J\(,RQ!'.!X~\1'\FIJI.11.0._r;\CI-lIMIlº_S/A. devidamente "'sertl:·, 110 

O:~.2m\ :;()()/()()()! -71, cum sétic n~l Faí.',Cllda S~l.O Jos( 110 MlIllicipio de rvl;ltupJ/i\IIT. 

A!J<.l1Jj I( I'NTI c: CLA l;n I 'i F I IH: O 1.1 'ir-: IH/\. C;Sn,d:lille. pOrla"or dll C. i. RG 11" I I ().; X <)'1 .. 5 .. S S I' 1~·1T. i I1seri 10 110 

C.P.I:. se\b n" ).;<J7 23.':; I1 !<\![, CIS;lc!C ~:ol) o !\(;!..',iIllC rlt.: COIllllnh~l() P~lrciaJ de Bens, l1a \'igÓ1Ci~1 (1:1 L,j 11" í) .. '-!:"/77. 

com ('j,/\11!2!i\J\/Ij\I'lL.!J _~:YE.LU' [)" __ PJJYLfl~ estudant,,, portadora d:\ CIRG ,," 13,1 7017 .. 0 .. SSPli\'lT. 
I!lScrila no C P.F. ~joh 1.1 !l" ~)J8 591.XOI-OO. br~lsilciros} rcsictCII!cs e domiciliados ;1 l{lIa Frallcisl:O Tillló(eo d~ 
Sin",,:. li" I J li, ,;"hr:,d" ()(" Ilaino Uber:tln li" Ci[liidc ele CurilibOl/PR. 

J.iTPLO Lierilttl":l Púl)IIC(1 de ((111ipr;1 t.: Vcntia, !;l\T<:Hi;l IlHS NO!;'lS do NOl:lrio Anlonio (]ucd-.:s I .. \;rreir:!; no Li\'!"l) 110 
Oll, ;\.'i Ib I!. J, em 0·1 (lo...: I'-.'ovembro de 1.0fU. llt.:S{;l Cidad;,; Je l\:i."\ülü de Azcn:dülr"IT. 
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REPUBUCA FEDERATiVA DO BRASil 
PeiXOfn de Azc\'cdo - iVIT 

Segundo Servico Notarial e Registral Guedes 
33708·14 7/0001-79 

Antonio Glledes Ferreirn 
TabeliONato Guedes 

Livro: 000021 "'= Folha 121 

S;\ I B A !Vl quanlus " presente; ESCIlJTURA PUB'L!CA DE COiV1PI'j\ E VEND;\ virem, 
que no fino eloNASCliV1l':NTO DE NOSSO SENHOR JESUS CR1STO, cle Dois Ivlil ê Trc's 
(2.Um), aos Cq (Qn:mo) CIi:IS cio mês ele Novcmb;'o (I J), Era Crista, nC31'] Cidadc, 1\'lun:cipIO e 
Co 111 a re;I ele I)cixoto ele A%.cvcclo, Estado ele Mato Grosso, neSla Sel'vcnliil, pCl'anlC mim, 
"ANTÓ,'HO GUEDES FERREIRA", Not:'lr;o, eOtnlxlrcccral11 parles cnlre si, Justas :lvil1c1:IS e 
contr:liadll~:, a ,aber': De. um:1 p,1l!e C01110 Outorgante Vcnck.,.iora, 1i Empresa 
AGHOPECU;\RIA DO CACllIMBO SíA': C0111 sede social na Fazencln S:10 Jose, no 
Municipio ele !Vli!IUp{l, COlTlarCil ele Peixmo de Azevedo, Estado ele ivl'lto Gmssll, inscrita no 
Cild:istro NaciOllill ele Pessoa Jurídica (C.:~.PJ)do MF sob 011.003.208.36010001-71, e com os 
atos constitulivos da socled;ic!e ri:.l forma de A~seJillilei3 dc'C:onstitllic<lo de n (,ki\lo",cI11IJro de 

.' !' ',I :' ,. ~ I,;' I', \,' _ : i ~, . . 

I crn, " dr, .'\ta cle lJcl,ç,'jo dd ;]tual J)ilctoriil .. CCHI1[;][11S ;np, AI<l; rlc 30 de <llml de 1.002, 

ercgiSir;.1dil l1il JUr1Ll CumercipJ dr) E~t.üc.tb. de ;~ftol\G.rO.SSO\Ju .. C],~M/\T) sob () li'] 200.?O?288()tj 
c:rn I I c/c novembro elG 2.()()2, represeni:lc1a, ncste ato, poi:,' seu DirClÜl' Prcsicknte, o DI'. 
NARCISO OI\'fETTO, brnsikim, c;]sildo, incluslrinl, pOI'tndor ela Cedula de Id"ntHI;1(\c RCJ 110 
907.'1::;3 SSP/SP, c possuidor cio CPF cio iv!F sob ° n.O 015.653.118/68, residente e d0l11ieili:ic10 
11;1 rrl/.cnd" S:lnta Lúcia, 110 fYIuniciplO e Comarca ele Araras, Estaclo de São "mil o; e por seu 
Diretor Gcrcnlc, o Sr. HERJVIlNIO 0[\'1[1"1'0 NETO, brasileiro, casado, inclus[rii1[, port:lclor 
',I" Çfdub de 1clen\iei,aclc IN 1)°, ~S43.4~1 ~SP!SP, C. posslIidol cio CPF d? IVIF sob o n" 
1,2'). qSi() li'I??, r"s';c1c:nt<:, y ,c[ol11icj[i'Jc!o tia, Fhzc~dl) Spo '~95,o, n,D' Mllnicipió eCOll1illCiI ele 

'!:\I:i lras , C iCllj(1 repl'eSCllInçi.ío f; fei\,: c,ie élCcildo'COljl qqllC dispõe os <lri[gos S" ciO, lelrll.' c", 
cJq'S [SIi1tlli,iS SOe!ili', da .EI1)iJ"CSéi, c ll)clos:jlcst~ :atq,' (kviclal11Cl11C leprCsclltilcJUS por scus 
b:1Stéll1tC ProCII radorcs, .s I: ED IV] IR PEJUPO LLJ, brasi leiTO, casado, con tnbi [i$18, portadol' d:1 

, C,':c!ula ele JelcllIiciHcJC RG n." 70312.995iO[ SSP/RS, e possuidor elo CPF do IVI1' sob o n." 
. 431.347.500/15, ru;i,kl1te e clomici[iado 8 Rua 25 n.' 92, 1311 i 1'1 o celltro, l1a Ciel:lde c 1\1unicipio 

ele 1\1ilillp:'I, COl1lilrcrl ele Peixoto de Azevedo, Estado de:\·1ato Grosso; e ;1 S,,,.: n:DA I\L\RL\ 
FREESE, br:bikil'il, clISilda, escri[llrariCl, ponadora ela Céclula de Idcnlidnde RC \l.'" (,2-1.05 [ 
opedieb pcl'l SCCI'c[iu'j'l de S~·Sul:.il,nç1 P"~lbIi,ciC1c1\,, ESl<lclo' ~c S,ll1lil Calnril1a (SSP/SC), C 

• . ossuidor:.l do c:nrtilo cio C:1'.F (.i9 :.0111,~ s6d o n.~ ;4YO.3:66.8S()/ÇS, residente e clomici[ind;1 a I<ua 
iJ s/n" 13ailHl Centro, na cidacJe:1e ilVll,lnicípió 'cIeIJV[htl1l)iÍ,~Coml1\'cil de Peixoto de Azevedo, 
btaclo de. ,Vtn[o Cros,"o, nos tcr:n(Js !&1 l~rbcl1'I:81~~'P(lblieiri'I;;,iacla as Ils. 0,'14 e verso do 1_[1'1'0 

11." P/23 clilS ClilÓl'io do Registro Civil das Pessoas Naturais ela Cidade ele Matll]l:i/r\!IT, pc[o 
Tabclii'io Willol1 Lemos Melo, cUJo documento a mím apresentado, lica arquivndo l1esta 
Serventia Ctn prlsta respecliva; e de O1\tro lado, C01110 Outorgado Comprador, <) SI': 
CLAUDINEI DE OUVEfRi\, br'lsileil'O, estuc!mllC, porlador da Céclul<1 ele Iclcntici"cle RG n" 
I 164894-5 SSPifviT, c possuidor cio CPF do ,vtr sob o n" 897.235.111-34, casildo pc:lo .Regil1li" 

cle COl11l1nhiio 1\lrcil1l ele Bens, 11<1 vigência ela Lei n" 6.5154/77, com CLAUCIA iVlAIULl~1 
\VILLKE DE OLlVlLiRA, brasileira, est'uclilJlte, pOI'tndora eÍ;] Cédula de Idcn[id:lde I!G n" " ----- ._--_._------,--_ .. 

!g 11(' ele S@$iilOp-ne(.com.br 
Av. Preso .I0:111 J3:Hj'.\('1 d;::: Oliveinl Figncircdo, .394 - Cenrro _ Pei.'\Olo ele ,<\'/.ç\'t:dn _ Ivil 

Fon~: - CU" 7&.53U-000 - Cili\"[J POSlill: 0062 
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I 347')27-() SSP/i'viT, ~ pos:;llidol:l do CPF dotvli~ sob o n" 038.59 J ,SOI-UO. al1ilJos Y'CSlelCI'"c:s t 

Ck'"1icili;"Jus 11:1 kllll Francisco Timóko ele; Sil11é1s, n" li D, sobladD 06. B:lilro Ubel'l1b:l. lU 
Clc!;Jck ele CUI"!tih.\; E3tí,'C~(I du Filranú. neste alo represenlados por seLl PrncurilLlor n .~~r. 
CLODO,·\I.DO DE OLiVFII{A, l)(:l,ilciro, C<lS:ldo, conlcl'ci:1I1te, i)ol't:"IN til! Ci'c!ui" ele 
Idcl1li,Lick IH, 11" sc,4.SC>Ci SSP/MT 'ê possuidol do CPF do Iv!F soh o 11" 5)1.:SI.1U!-~~. 

n.:sidcllh~ c clomicili:ldo nn Pua CllS!-C]O. Branco, n° 331 ~ Bairro BeL.l Vi.sta, no i'vlllllICipl\.) L 
C,)(1111rCll ele SOII'iso. ES\;ldo ,k Mato ('IOSSO, Nos tel1110S d:1 'Pmcu(({í'''o Púhlicu" !uvril'!o 
os fc)/Iuls / _?4, do /1\-1"0 i 80P, do Couório .Ois/rifa! de [/benzba, du C!c,'ode de Cllril/hn - PN ", 
clIjo doculJlelllo ({ !lIiJli ojJ/"t:SCIIICldo, .fico de\,jr/all!Cnle ClI'(/lÚi'Or!O em pus/c j)!'()/J! i;-" /.'CSIri. 

S'crvclIl!ú, I)L'~SS():l>: rt;collh'.~ci{b:-:; de mim, 'N01Úl'io) dÓ"qLl~ dou fé, Pela oulorg~1I1k \'cnlkclnra 
me: (ui dito qlll~ :~:L:ndo kgltllTlít clOrlfl e proprictúria: a juS!ü titulo c ubsoll.lLllllelllc li\'rt' l,:: 

dcsembarilçi.ldos ele Cjll,tlsquer c!uvicli.1S C' ônus rCi:'l! inclusive hipotcCi:)S \ll('SllIO k,gais, ele: DOIS 
!J\1ÓVET, URBANOS, silllados no Município de "JVlATUPÁ", Comurel! de I'ci~olo ele 
i\;':c\cclo. I:SI:>do ele: i\'I:J!() C;rc\,;so, CORRESFONDE!'lJTES AOS LOTES sob os 11.'" 116 
(Seis) ~ 13 (Treze), da QUADRA n" IH (Quatro), illlcgranlc ela "ZO'iA RECIONAL - OUi 
(ZJ{ .. ()I) I), C'OM ,.\,I{ EA TOTAL DE 2.000,001'1'12, cOl11preencliciJ 110 l'IO)(to ele Co!o" iZ:1"io 
c!c-,wll1in"clo "I'HO.lETO l~iTECRADO lVlATUI'Á" assil1l descl'itos e cClr;lcléri'/."dc'" 
LOTI~ :-;" 06 COM .1,(JflO.OO M.2, contelll as seguintes Di/lli'nsôes: FRENTF: 20,lJl.I nll'lm,: 
F!!I\D()S: 20,l!() metros; l.ADO DIREfTO: 50,00 111elros; LADO ESQUERDO: 50,(1) 
l11CtHh: l.il!l;les: FRL:VfE Av, Industrial: 1;'UNDOS: I~otc nO L;; LADO DIIUTro: 1.<1IC 
115:, LADO I':SQUU<I>O: Lote 07, !móvel este 8valim10 e111 IU27,8D(Vinil' e Sele 1<0:1" t: 
Oi:enl" Cent:wos) ';0111c:l1l", P;1r" ckilo fiscais, LOTE N" 13, COr\! 1.000,00 !VIl, l"'''''Gnl "s 
seguintes {)illlcnsllcs: FREi'':TE: 20,OIJ metros; FUNDOS: 20,00 melros; LADO DIREITO 
50,(1) l11eti·o:< LADO ESQUCnOo: 50,00 111etros; UlIliICS: FRENTE: RlIa 04 R I: 
I'UNI)OS l.olC n° 1)(,; LADO Dll<FTfO COle 12; LADO ESQUERDO LOle 1;[ 1111(\\cl 

CSIl! "':lliClclo ém R$27,80(Vill1c c Sele Reais c Oitenta Ccntilvos), ,(\111Cnle par" cl'cile\s 1'';'':115, 
~;k\'i,J:,mcI1IC rc:)stl'Qchs 110 CAHTÓRI0 ne REGISTRO DA IMÓVEIS D,\ J" 
CIRClI:'iSCRI(',\O liVIOBlL1AR1A DESTA COJ"IARCA Dl': 1'1':1.\0'1'0 DE 
AZVVEDO/;\IT, ~ü LiVRO N." 02 (REGISTRO GERAL), NA IVIATH1CUI,i\ 1\'," 2.34:', 
em I I de Ivl"io rle 1.9')5, e 'lch;lIldo .. se. contratado com o outorgado c0l11jJraclc1r por bnn elest:l 
c,,:,;rilllrCl. " 11" 1l1elhor rOrl11:1 de cliréiLlJ, para lhe vender, C0l110 de I;il'o vendic1l) tem, 11:1 PéS,c):! 
cki outí"it'g;lc1o cn.mpr:ld()[",j<l qUt1IillC;1(~<.\ o imóvel c1cscrilo c caracteriZ;ldo nesta cScrilul'i!, pclo 

jll\;Çll ccTI,) c: lljll'::"cJO ele lU 5:;,(;0 (CINQÜENTA E CINCO nEAIS te: S[SSFi'\TA 
CEI'rLI. VOS), ill1J,oriânein essa que :1 'llltorganlc vendedor,! confess,l c clee!:"'ll j,í I;,,,'cr 
rec:cllllio em n!oed:l éOI:rel1le pclo quc eb por pago c satisfeito dal1do ;10 C0111pr:H.lc1r, plcllll C 
gcr:lI qlli[;:IÇ~O; jll,()llIl:LCIldü por si e seus sucessores fa?,cr bO<.1, finl1c e valios;l essa [1'1 c::; 111;1 

VCilC!;L Ohl'ig:udl) s(' em lodo o telilJJ(\ como se obriga a responder pela cvicçilo de di!'l:ilO, 

pnlldn n ulItnJ'g;ldo comprador a p8r c- :~J s8lvo de qUi1isquer clt'!vichlS rlltllri:l~~ c [T~ltlSrnilindo nn 
pessoa cicie ()llt()r~;\(lo COlllj)t'é.Hlor todo o selt donúnio, posse; direito ç éIÇ~{) n~l COltS;l \'c!ldld~l: 

dc"k jú, I)or hcrn (ICSi~l Cscrilur:'1 e da ClilllslIl3 - CONSTITUTL I'elo OlltOl'glllÍO conlprilc!or 
111c' k,i elito que 11" 1'C!'(IJde acha-se eOl1trillaclo COI1l n olllurgnnte vendedora, j:i CillCllilicl1d:l, 11:l 
1;1I'!11:.I 11CI" qu:,[ esta c1cvi,bll1cl1[c rC:[lI'csentada,sobrc a presenle cOJl1)Jr:l, accillllldo-:I l,dJ 
preço :-1Llpra mC1H:i0I1::1do, c CSUl cscrituf(1) C111 seu inteiro teo]', tal C]ual se acha redigida, l-iCUiH,lo 
rali[íc;lcio~ i()clo~ u.') di/.,~rc.s, De tlldo dou fé, Em seguida, FOrarll-1l1e ap;'cscnlildos os segllintes 

conheci I11CI110S de i I11pllSl0S 1)<lg05 e certidões: Foi paga o Irnposto Sobre rransl1lisSiio de [3,'ns 
,!.r~il\vci~_é j)_irGi~u:; " F:k~ RC~lllivos (I.T.D.J), deviclo em razão ela presenle cScrillll~l J~Il1i,).." 

19uedl:s@sinop-Ilél ,Cl.~rn.br 
<-\v ;/lt'S, JOilll 13~lli"l~j \.k Oliveiltj figucired(l, J9~1 - Ccniro - P~iX{)I(l fie :\'i',\.'vcdn ,\''1'1' 

FIlI1!~: - CL~!': 7t-:,530-noo - CaiXil T'ost,ll: 0062 
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SccrCl-;lri:1 de 1;'illflJlÇ<:L:; cio !\'lllnil'ipiO de .\'];,\(upúlivl'f; L'1rl 31 (k Outubro (1,.: 2.~. 

R$ 130,01.1 (DIlZCiltus c Ti'inta Reais), conl'onnc g\lia sob n," 1()7,,19S!200J, 

I 
-'.I."b 

ClIj os 
IIOCII11h;ll~U.·; ,; rnirn ~lJ,j'(.::~cnt<lcl():-i: fic:111"1 ~lr..":)lIiVtldos nesta scrvcntin t;1l1 p,."!sLI pr!.~pri;l: ,1:) ckm:iis 
ubrig'-!~'(~'l:S ~lT?tO i.lpreS~-'l1t:lcI;·~::: ]lor l1i'::;lsi~ln de registro da presente escritura jun:o ;:0 )"\(;1 

cump(:i:Cllk .. i\::i a:-) pi.lrlc.s nle foi dito (alando CHct-\ U1l1 por suu vel. qUL' disp(~JI:-i;,ll11 i-1 

(lpl"l':St.'I1t;I~""IU LI;.]:) CkHl(lis cer-11c!õcs ckvidClS 1l0S lerrnos cio r)rovilllelllO .;;ob o 11.'1 ()lSi01, 

C';I)cc!lcla P"lé) cor: I\L:C [DOI~ 1/\ Ci i::F:AL DA .JUSTiÇA DO I~STA DO DE !\'I/\'I'O 
(,RUSSU, em d,llil ele: J7 de OUluhm ck 1,991 e clecLmml sob ~s pCllil' d" Lei ele '1\1': aSSUllle' 
(,)1,11 rcspons<ibilidélclC 1)\)1.' loelas élS obriga\,()cs ele qlle dispõe' o DecrelolL.ei 11." 7.43:;185 de I S 
de (k/t":lllh,'u de I ()~S :..: r.;c.tJl~llllC-l,jad~l nelo DCCt\~lo/Lci 11.° 03.2:.l0/8() de O~-) d~ St;lc!libro de 

'o , 

1.':JSC.l. /\:-i !~;1rICS ;\UlUr1h:n1 o Sr. Orici,lI e i?egis!"rndor P{~blico competente il provjcklH'I;lr Ir.-idos 

os rC:~lS!ro~:, Llvcrb:lçõcS' e m;,\lrÍt:\II<-Is que, se lorn,-HC-lll l1ecessórios a cOl1lplcUI IcgüliLí.H';?IO do 

]lr\:senlc in,',lr\li1lC,nllJ, C\PCcil 'LD-c:cliu:a.ç,i)o Solm; Operélção Jmobiliúria (DOI 's) lIlh lermos da 

----- '-II1:iII'lIçiío 0!()I'm~-'l--d:C'-SRF-(I50/C;5, [ por se acharem assim conlréllildtlS, me jJt:dinllll lhes 
f·i/.c.';sr~ ;,1 I;rc:lflc t;:-iCrilUn1 qtl(~) sendo lhes fid,:l em voz ,:11tél Llceiu.ll"drll; oUlUrgílrJI1l e i:lssil1(lll1-

I' ]1(-1, dl>ptíl;-.;i:lIHlo ri jll"·.::-:cnça C aSSilli\rLlr~1~{~ de leslenlllllhas inslnlll1CI1Uli.-; de ;.\Cordn com o 

1'~;:1~SJ-119 ',)I:~~,fl"::'-(-H-t~'1?!')', ""çj.e"Í :lnciro _ ele _I :987 dil, EC RI~G I A/COR R EGEDOR IA 
((I:~~,,0;\<11)~').1J'r,f'(:: .. -q:.Q:'%I!)J:JO DLM/\ I O C; I'WSSO, cio que dali i l'; C pé11,l CO;];l"r, 

~~(~~:::::~ ___ (;)~y-ft-r ClLI PIWS IFE-:RRlfp~j\)'It:lot;,iri!qlll: a I~z digitl.lr. crllll'c'ri c 
. _c\ .. ' / /'" ..' I' "', I i " . 

.~:. . !. : [:', 
dJ W· V 

• 

;;z= 

---- ---{,Jf.Z~'{j?ff#tX-,,--c:--------- '-'-_ 
i\ (,i ROI' ITUA F ri\ rJó CAC I11 fvi 130 SI.'" 
1'í1': I ',I),\III( I'FR JI'(k:, I, 

: : , , ! 
" _ J, ,'1 

• I ' , ' , , 

I ),;,Ut: dc,~«I~s i 1 IOp- I ll: t, CO 111.li I" 

, , , 

, , , ' 

; ! 

'\V. )"1''':.', ,IO,!{l13;lil:::lil de U11'/t.'irél Figut'íredo, J91~ - C::rllro - Pl~iX()IO d<.: A:/~\l'dlJ - Iv!T 
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AGROPECUAR1!. DO CA.C-<:I:vi'HO S/A, so:,:ícdade anônima fechada, 
conl sede estabelecida nesta Cidade de Matupá, na Fazenda São José, s/n 
Zona Rural, CI'0PJ. 1\0. 03.208.360/0001-7\, com o objetivo de corrigir um 
ato praticado pera'llc o C,rtó,'iG de Registi'o de ímóveis de Peixoto de 
Azevedo, mediante este instrumento declara o quanto segue: 

1- Quando do "~isistro do !c,camento do Projeto Integrado IVlatupá, a 
cidade foi dividida em Setores, (Jl.ladras e Lotes. Dentro de cada 
setor existem quadras qw:: s~, identificam e distinguem das demais 
peios números. Cada Quw:Jra é formada por Lotes,. que da mesma 
íorma s:J.o ide.ntifíc"dos ,)or númerOs. Assim. Por exemplo, no setor 
ZOGa Habit<õóonai 001 existe apenas uma Quadra 01, uma Quadra 
02, e dentro ,12 Quadr:-, Oi, existe apenas uma unidade do lote 01, um 
lote n'.Ínle:.-o 02, e 3.ssirn ~ucessjvarnente, 

2- Desde 0 princípio d2!S w'ldas. 8. Colonizadora adotou um controle 
individual do,; imóveis que el"éõn1 vendidos, de modo que todas as 
vendas (; c;!ssôes feitas ou comunicada:" a Coloniz3.dora eram 
anotadas IH :'icha do ;móvei correspondente, de modo a permitir que 
qunndo G ,]1timo hdquirentc tivesse interesse em transferir a 
propriedade, a colonizadora o íària diretamente para essa pess03. 
Mediante a assinatufé; (:a cSCi'Íí:ur" de venda, encen·ando-·se as suas 

3-

" -,-

atri buiçÕes. 
Entre os Setc:re,; da cidade de Matupá, existe o Setor Zona Regional 
OOL Esse Setor é composto de 15 Quadras, sendo elas: Quadra Dl, 
Quadra 02(hospital), (;\Jadra 02/A, Quadra 02/B, Quadra 02/C, 
Quadra 03, ')uadra 04. Quadra 05, Quadril 07, Quadra 08, Quadra 
()9 Quacll'" ., O Q''''drn , ' ;.' n. ·'·'d··'·' 1" . , (1. ,....la C1.' I .. ' "'(Úi. i u I L. 

A Qua.dra 02./.'\ pnSSL1! J'~Lt~.ssete (17) lotes, e é formada pelas Ruas 
08 Rl e 06 Rl, e Avenid::s Hermínio Ometto e Deputado Sebastião 
Alves Junio;' (antiga Avenida Industrial), A Quadra 04 possui 
dezoito n S) lotes e é :oErl8da pela Deputado Sebastião Alves Junior 
(antiga fo\ V<:!l i da Industri2i), e :bas 02 RI. 04 RI e 01 RI. 

'-Ot:\ ". "." .. \ ,) '! .. . o,:. 

~:,(, ..... -.:; _"o.,i. ""-,,., ..... I ~l~. o,: -~ r..-,., .. ,'!.", e "1"'II]le 
.' ~.~ ..... ; 1 ~~~~...<" ,-" ._' '. '. ','C. ~.' ( . .',,~.!. ,":j (,!.e. ~.J !,' .... J. <.~ ,~. !."-. r. 

(5 f, - í' .. , I 1'"",\ d C"I';. c . . . ';- \.(uanto ~1r L'.J~'; t -e"s, ~ I.: ; üa ,-<,U8 i ra U..:., F ... consta que lor e::cnturadO 
n~~rí? S~i ::l. '~;i ::...;r.;'i"d ~d(~"1~)S8. 
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9- Apesar disto no ano pass':co fomos surp~eendidos ao ver a Certidão 
da Matric:Jía número 7.,32 do Registro de Imóveis de Peixoto de 
/':"zevedc. Em que consta que o lote treze (13), da Quadra 02/A, 
Zona Regional OU 1, [~;':;,) sido transmitido a C!audinei de Oliveira, 
cuja trammiss~iD fom regislmda e:;l 27 de Abril de 2.004. 

! 0- Procuramos os Cartórios responsáveis c foi nos orienTado que 
para corrigir o elTO eX\Sknle no Cartório seria necessário que a 
Colonizadora e Claudinei e esposa fizessem a retificação 
conjuntain.ente para que o imóvel possa ser transferido para quem de 
direito. 

I 1- Embora referida .'\1atrícuía e Transferencia (Lote 13 da 
Quadn. 021 A tendo como adquirente Claudinei de Oíiveira) nào 
consta em lugar algum em nossos registros e não tenhamos 
localizado " Escri;ura em que consta a assinatura das partes, estamos 
dispostos a praticar todos os atos necessários e que estejam dentro da 
legalidade CO;l1 o (~~)jet1vo de con';gir o equivoco. 

Diante do exposto. e com a finalidade de prestar as infimnações e 
e:iciarecime:ltos necess<irios, firmamos a presente declaração. 

!'vfatupi,MT. 05 de Março de 2.0i2 

323 



r 

, 
AGRO PEC UJ!\R IA DO CACHIMB __ ,SlA"l--1 

~·t:l4i~GR-
- r ,ó.ZENDA SÃO .JOSÉ - 07 j' 

FIs,U003 
I 1 

_____ ==.J I 

, 
AREA: 2.121,48 m2 

324 
-TERMO DE CESSA0 E TRflNSrC'?ENCIA _ ... __ ._~--",,--_ ... _-..... --_ .... _--

-I 
CED[:~TE: :':E~Dí] ~JILLI :.~!';CHHDL.Z. brasi18iro~ casado, I'8:'iid8nte I· 

I 

• 
Hlsdico:; 

e domiciliado na Cidade ds Primavera do Leste MT, Portador 

do RG. 1.334,429 SSP-PR 8 erc. 326.229,379-20. 

• eONJUGE:ANA DA GRAÇA RODRIGUES WACHnOlZ. brasilairB,casada de lar • 
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Protocolo n. 11.564, de 03.12.2014. Abertura de Matrícula. 
Descrição do imóvel: Lote n. 11 (onze), Quadra n. 02/A (dois A), da Zona Regional 001 (ZR-001), 
com a área de seiscentos e sessenta e quatro metros, sessenta e oito decímetros quadrados 
664,68-m2 

, localizado de frente ara a Rua 8 R1, e a se uinte descri ão: 32 5 
Dimensões (m) Confrontações 

Frente 33,93 Rua 8 R1 
Fundos 37,24 Lotes n. 07 e 08 
Direita 12,00 Lote n. 10 

Esquerda 27,36 . -, Lote n. 12 
Registro Anterior: Matrícula n. 423, a qual registra·o loteamento do setor Zona Regional 001, e 
desmembramento averbado na AV-18/423, Livro 02-RG deste Registro de Imóveis. 
Proprietária: AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ~.<~~ 
03.208.360/0001-71, com sede na Fazenda São José, município de Matupá. 
Emolume t s~ a elo de controle digital: ANB 35971. Matupá, 11 de dezembro de 2 

-J.-l.'-"-''-) I",-,-..:.......::..l,,*""::"""'::"'" (M ateu s Cal po ) . 

R-01/5.017. Protocolo n. 11.565, de 03.12.2014. Compra e Venda. Procede-se a este registro para 
transmitir a totalidade da propriedade do imóvel desta matricula a SILVAL DA CUNHA 
BARBOSA, comerciante, carteira de identidade RG n. 2.020.025-SSP/PR, CPF n. 335.903.119-91, 

ROSEU DE FATIMA MEIRA BARBOSA, carteira de identidade RG n. 3.875.876-4-SSP/PR, CPF 
n. 632.757.401-72, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, na 
vigência da Lei n. 6.515/77, com pacto antenupcial registrado sob n. 758, em 30.09.1983, Livro 03-
RA do Registro de Imóveis de Calí der (MT), residentes e domiciliados no município de Matupá, pelo 
preço de R$883,42 (oitocentos e oitenta três reais, quarenta e dois centavos) quitados. Negócio 
jurídico formalizado pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Tabelionato de Matupá 
em 28.04.1995, no Livro E/012, folhas 39/40 verso, pelo Notário, Wilton Lemos Melo, que teve como 
transmitente Agropecuária do Cachimbo, já qualificada, e na qual consta que foi pago o ITBI no 
valor de R$38,82, tendo sido avaliado o imóvel em R$1.940,87, conforme guia n. 038/1995. Foram 
apresentadas Certidões Relativas aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e de 
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros em nome da vendedora. Será emitida a DOI. 
Emolumentos R$32 20, calculados sobre o valor de R$13.580,28, atribuído pelo município para 

.--.----~ fins de I To 2014. SelO de controle digital: ANB 35971. Matupá, 11 de dezembro de 

.;.....;,;...lW,~-e:;"M-"-J--U.- (Mateus Colpo). 

AV-02/5.017. Protocolo n. 11.722, de 30 de dezembro 2014. Indisponibilidade. Em cumpri 
o Ofício n. 002/2014, datado de vinte e três de dezembro de dois mil e quatorze, Processo n. 

-96.2014.811.0041, assinado pela M.M Juíza de Direito Plantonista Dr". Ana Paula da Veiga 
Carlota Miranda, envi<:ido a esta Serventia pelo sistema de Malote Digital, oriundo da secretaria da 
8" Vara Civel da 'Comarca de Cuiabá-MT; procede-se a esta averbação para constar que foi 
decretada a indis 'bilidade do imóvel desta matrícula. Selo de controle digital: AOB 5960.1.--:-;:7':,-
Ato gra ·t. tu á, de janeiro de 2015. 

Oficia I, J."'-\,fJ!-.q-l::-7\--fH--"d--\\-- (M ate us Cal po). 

AV-03/5.017. Sequestro. Em cumprimento ao Ofício n. 1792/2015-LCP, datado de 18 de agosto de 
2015, Processo n. 11703-91.2015.811.0042, Código 407089, assinado pela Ora. Selma Rosane 
Santos Arruda, Juíza de Direito, apresentado a esta Serventia através do oficio ~,,-.~ 
261/2015/MP/PJM, de 21 de agosto de 2015, assinado pela Ora. Daniele Crema da 
promotora de Justiça, procede-se a este ato para constar que foi determinado o sequestro d 
registrado nesta matricula, de propriedade de Roseli de Fatima Meira Barbosa. Selo de 

" ., 
.' 

" 
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digital: AÇlI=I!ffi(tí2~~Ifl" emolumentos. Protocolo n. 12.814. Matupá, 25 de agosto de 20 

Oficial, --,->c.;IU..-'-"",,*-J,J.-.l.I.- (Mateus Colpo). 

fil:!'f$ 
"TlIt~...,',rCo.-,. 

AV-04/5.017. Protocol n. 13.967, de 27 de junho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprime 6"'il&'i;;" 
Pedido n. 41.358. solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informaçôes dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 02 de maio de 2016, 
Processo n. 2359-55.2016.811.0041, pelo M.M Juiz, d,e Direito Df. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, 
em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato,-de Improbidade Administrativa cumulado com 
Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar' de indisponibilidade de bens sob n. 53573-
22.2015.811.0041 (Id, 1065787), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Roseli de Fátima 
Meira Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi 
tornado 27 de junho de 2016. /?vv"" 

Ofi ci a I, --I>-Vl/--f---'jf----"='t-IJf-----l.WL- (M ate us Co Ipo), 

AV-05/5.017. Protocolo 13.970, de 27 de junho de 2016. Indisponibilidade. Em 
Pedido n. 41.811, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 06 de maio de 2016, 
Processo n. 2022-66.2016.811.0041, Id. 1080987, pelo M.M Juiz de Direito Df. Luis ApareCida 
Bortolussi Júnior. em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrati. 
cumulado com Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens sob n. 
53573-22,2015,811.0041 (Id. 1065787), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Roseli de 
Fátima Meira Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matricul~a--:..~>-
tornado indisponi el. Matupá, 27 de junho de 2016. 

Oficial, -I-\I\-It-+-->"---;<,...,,...,-h-+-- (Mateus Colpo). 

R'!J1S1,T';D~~{IOv<>~ 

AV-06/5.017. Protoco n. 14.003, de 05 de julho de 2016, Indisponibilidade. Em cumprime" '''~8',i' 
Pedido n. 45.661, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 01 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade. 
Administrativa n, 2310-142016.8110041, código 1081596, foi decretada a indisponibilidade dos -. 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$573.505,00, razão pela qual se procede a 
esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponivel. Matupá, 05 ----=""'-de julho 

Oli c i a I, ---f'--\t-'J-t---=)ff-fl--'-'----"::I- (M ate us Co I po ). 

AV-07/5.017. Protocolo 14.011, de 07 de julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento 
Pedido n. 45.748. solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 01 de junho de 2016. pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n, 2397-67.2016.811.0041 - código 1081749, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$4.206.821 ,83, razão pela qual se proced 

,.,---;:~~ 
a esta averbação para onstar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponivel. Matu 
de julho de 2016. 

Oficial, -+Wt+-\t....:::,~4ff-l.f.JJ-- (Mateus Colpo). 

AV-08/5.017. Protocol n. 14.015. de 08 de julho de 2016, Indisponibilidade Em cumprimento ao 
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Pedido n. 47.406, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 15 de junho de 2016, 326: 
Processo n, 14185-78.2016.811.0041 - ido 1108643, pelo M.M Juiz de Direito Df. Luis Aparecido 
Bortolussi Júnior, em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa 
cumulado com pedido de dano moral cole,,\o e de liminar de indisponibilidade de bens sob n. 14185-
782016.811.0041 (Id. 1108643), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Silval da Cunha 
Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matrícula foi torna""'~~ 
índisponí at 08 de julho de 2016, a ' 

,,0\\00 

Oficial, (Mateus Colpo). ' " '\r,atcpé 
~ 

AV-09/5.017. Protocolo 14.016, de 08 de julho de 2016. Indisponibilidade, Em cumprimento 

f,~1$ 
~IGI~f~~(~I .. ~~l 
,u.~~t 

Pedido n. 47.590, solicitado através da CEI (Central Eletrõnica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 16 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2308-44.2016.811.0041, código 1081572, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$282,382, 16. razão pela qual se p[lJCE2i;:~_ 
esta averbação para constar que o ímóvel desta matrícula foi tornado indisponível. IVlêIlLll'?Jt,Nd 
de julho 

--jL\l-\,4!-I-"=4I-.\-1...J,+- (M ateu S C 01 po) 

AV-l0/5.017. Protocolo 14.325, de 20 de setembro de 2016, Indisponibilidade. Em cumprimento 

~I 

ao contido no despacho do Juiz de Direito Df. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Processo Eletrônico :1 
n° 46985.2015.811,0041 Id. 1051140, que decretou a indisponibilidade dos bens de Silval da '! 
Cunha Barbosa até o valor de R$4,231 ,278,00, procede-se a esta averbação para constar ~""N"''-
imóvel la esta indisponível. Matupá, 20 de setembro de 2016. 

Oficial, -AAH+Jf-l,.~+I-..lJ-l,+-- (Mateus Colpo)_, __ 

1 

" 



' .. 

.' , 

Em Branco 

• • 

[m8ranc~ · \, ~ 

· • • 

· 
J 



Página 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

Comarca de Matupã 
•• 0 

G Il,n/ PG-Rl Matrícula 

Fi:. :10 l. 31 O (5018 H 01 
I Estado de Mato Grosso 

l---:=:::-iLt:tI'Vlv'RQ) 02 - REGISTRO GERAL 

Protocolo n. 11.562, de 03.122014. Abertura de Matricula. 
Descrição do imóvel: Lote n. 12 (doze), Quadra n. 02/A (dois A), da Zona Regional 001 (ZR-001), 
com a área de seiscentos e trinta e sete metros, oitenta decimetros quadrados (637,80-m2), 

localizado de frente ara a Rua 8 R1, e a se uinte descri ão: 327 
Dimensões (m) Confrontações 

Frente 20,00 Rua 8 R1 
Fundos 21,96 Lotes n. 06 e 07 
Direita 27,36 Lote n. 11 

., '~ 

Esquerda 36,42 Lote n. 13 
Registro Anterior: Matrícula n. 423, a qual registra-o loteamento do setor Zona Regional 001, e 
desmembramento averbado na AV-18/423, Livro 02-RG deste Registro de Imóveis. 'I 

Proprietária: AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 
03.208.360/0001-71 sede na Fazenda São José, município de Matupá. 

~ . 5 ,3. elo de controle digital: ANB 35971. Matupá, 11 de dezembro de 201 

...j....><...iI....IWL'-'-""'::::'rl;I-lJ-.:J.,,/.... (Mateus Colpo). 

R-01l5.018. Protocolo n. 1.562, de 03.12.2014. Compra e Venda. Procede-se a este registro para---~ 
transmitir a totalidade da propriedade do imóvel desta matricula a SILVAL DA CUNHA 
BARBOSA, comerciante, carteira de identidade RG n. 2.020.025-SSP/PR, CPF n. 335.903.119-91, 

ROSEU DE FATIMA MEIRA BARBOSA, carteira de identidade RG n. 3.875.876-4-SSP/PR, CPF 
632.757.401-72, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, na 

vigência da Lei n. 6.515/77, com pacto antenupcial registrado sob o n. 758, em 30.09.1983, Livro 03-
RA do Registro de Imóveis de Colider (MT), residentes e domiciliados no município de Matupá, pelo 
preço de R$183,22 (cento e oitenta e três reais, vinte e dois centavos) quitados. Negócio jurídico 
formalizado pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Tabelionato de Matupã em 
28.04.1995, no Livro E/012, folhas 041/042 verso, peio Notário, Wilton Lemos Melo, que teve como 
transmitente Agropecuária do Cachimbo, já qualificada, e na qual constou que foi pago o ITBI no 
valor de R$37,25, tendo sido avaliado o imóvel em R$1.862,38, conforme guia n. 039/1995. Foram 
apresentadas Certidões Relativas aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e de 
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros em nome da vendedora. Será emitida a DOI. 
Emolumentos R$1.178 41, calculados sobre o valor de R$52.223,37, atribuído pelo município pl.99~" 
IPTU e O. de controle digital: ANB 35;l71. Matupá, 11 de dezembro de 2014. 

+Il~-\f-I!...J.....-''''''''';'HI-1-1+-"'r-+ (M ateus Colpo). 

AV-02/5.018. Protocolo 11.722, de 30 de dezembro 2014. Indisponibilidade. Em cumprimenn.,..-~ 
Oficio n. 002/2014, datado de vinte e três de dezembro de dois mil e quatorze, Processo n. 

-96.2014.811.0041, assinado pela M.M Juíza de Direito Plantonista Dr". Ana Paula da Veiga 
Carlota Miranda, enviado a esta Serventia pelo sistema de Malote Digital, oriundo da secretaria da 
8' Vara Civel da Comarca de Cuiabá-MT; procede-se a esta averbação para constar que foi 
decretada a indisponibilidade do imóvel desta matricula. Selo de controle digital: AOB 59{301;;7'1~ 
Ato janeiro de 2015. 

-I-'J-lJ'tf-ll--l-'----"'""'i''-iI-''-lJ- (M ateus Colpo). 

AV-03/5.018. Seq cumprimento ao Ofício n. 1792/2015-LCP, datado de 18 de agosto nlo--~ 
2015, Processo n. 11703-91.2015.811.0042, Código 407089, assinado pela Ora. Selma Rosane 
Santos Arruda, Juíza de Direito, apresentado a esta Serventia através' do ofício ~:r.r" 
261/2015/MP/PJM, de 21 de agosto de 2015, assinado pela Ora. Daniele Crema da c 
promotora de Justiça, procede-se a este ato para constar que foi determinado o sequestro do i 
registrado nesta matrícula, de propriedade de Roseli de Fatima Meira Barbosa. Seto de n 

,I 

~I 
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de emolumentos. Protocolo n. 12.814. Matupá, 25 de agosto de 2015. 

IUT\(:laL --+I..4Jj.J-JJ~~,4-.~W-- (Mateus Colpo). 

AV-04/S.018. n. 13.967, de 27 de junho de 2016. Indisponibilidade. Em rln."n','l\oP"'~ 
Pedido n. 41.358, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Inf'Ó~~'ll~ilf!i,i3,;~~ 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 02 de 6, 
Processo n. 2359-55.2016.811.0041, pelo M.M Juiz, qe Direito DL Luis Aparecido Bortolussi Júnior, 
em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato.-de Improbidade Administrativa cumulado com 
Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar' de indisponibilidade de bens sob n. 53573-
22.2015.811.0041 (Id. 1065787), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Roseli de Fátill~::----
Meira Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta m'ltric'Jlá~f.1.(.f<r~~ 
tornado Matupá, 27 de junho de 2016. 

Oficial, --lJl-l.l-V1-..lr--l,4Ih\-I-++--- (Mateus Colpo). 

AV-OS/S.018. n. 13.970, de 27 de junho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento ao 
Pedido n. 41.811, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informaçôes dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 06 de maio de 2016. 
Processo n. 2022-66.2016.811.0041, Id. 1080987, pelo M.M Juiz de Direito DL Luis Aparecido 
Bortolussi Júnior, em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato de Improbidade Administra". 
cumulado com Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens sob . 
53573-22.2015.811.0041 (Id 1065787), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Roseli de 
Fátima Meira Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matrícula foi 
tornado i I. Matupá, 27 de junho de 2016. 

Ofi ci ai, ---l-'.-l-'Y-JI.-'~\4Ic4I''-4- (M ateu s Col po). 

AV-06/S.018. Protocolo n. 14.003, de 05 de julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumpri 
Pedido n. 45.661, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações os 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 01 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidad, 
Administrativa n. 2310-14.2016.811.0041, código 1081596, foi decretada a indisponibilidade do, 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$573,505,00, razão pela qual se procede a 
esta averbação para constar que o imóvel desta matrícula foi tornado indisponivel. ru<:-=':---'-

de julho 6. 

Oficial, J>UJ!u...:::::~:a~~- (Mateus Colpo). 

AV-07/S.018, P n. 14.011, de 07 de julho de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento ao 
Pedido n. 45.748, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 01 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2397-67.2016.811.0041 - código 1081749, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$4.206.821 ,83, razão pela qual se procede 
a esta averbação para constar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponiv'el. Maut I!'lá~" 
de julho de 016 

Oficial, -/.~I-\\--~::..J,,~.:v-__ (Mateus Colpo). 

AV-08/S.018. Protocolo n. 14.015, de 08 de julho de 2016. Indisponibilidade. 

., 
:1 

" 



REGISTRO DE IMÓVEIS 

.- Comarca de,Matupá 

Estado de Mato Grosso 

Matricula Página 

5018 )[ 02 

__ ~_-L,~~IRO 02 - REGISTRO GERAL 

Pedido n. 47.406, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 

. -

~ . 

Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), datado de 15 de junho de 2016. 
Processo n. 14185-782016.8110041 - ido 1108643, pelo M.M Juiz de Direito Dr. Luis Aparecido 
Bortolussi Júnior, em que foi comunicado que na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa 32 a
cumulado com pedido de dano moral cole,,'. o e de liminar de indisponibilidade de bens sob n. 1418,...-__ 
78.20168110041 (Id. 1108643), foi decretada a indisponibilidade dos bens de Silval da 
Barbosa, procede-se a esta averbação para constar que o imóvel desta matrícula foi t r 

indispo ',08 de julho de 2016. 
, ., 

Oficiai, ~\W~;:=t1iw--'~~- (Mateus Colpo). 

AV-09/5.018. Protoco n. 14.016. de 08 de julho de 2016 Indisponibilidade. Em cumprimento ao 
Pedido n. 47.590, solicitado através da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso). datado de 16 de junho de 2016, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que na Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n. 2308-44.2016811.0041. código 1081572, foi decretada a indisponibilidade dos 
bens de Roseli de Fátima Meira Barbosa até o valor de R$282.382, 16. razão pela qual se procede a 
esta averbação par' constar que o imóvel desta matricula foi tornado indisponível. Matu W ....... 

de julho 016 r,:f/.,o1 ~~ &,<f 

Oficial. (Mateus Colpo). ':!>t' ___ -=~:!:!~=~I====-.:...._-_.:.....:...._---------------~,;=:-='~ "~ ~,,1.:j\ 
~'f.o_·...r. 

"c,l'~'é.1)" 
~,>$-~ 

AV-10/5.018. Protoco n. 14.325, de 20 de setembro de 2016. Indisponibilidade. Em cumprimento 
ao contido no despacho do Juiz de Direito Df. Luís Aparecido Bortolussi Júnior. Processo Eletrônico 
nO 46985.2015.811.0041 Id. 1051140, que decretou a indisponibilidade dos bens de Silva I da 
Cunha Barbosa até o valor de R$4.231.278,00. procede-se a esta averbação para constar que o 
imóvel desta matrí esta indisponivel. Matupá, 20 de setembro de 2016. 

Oficia I, -+lJ1\M\tW'I---'=-'4-+-\f.\1f-- (M ate us Co Ipo). 

Matupá - MT, 22 de 

24912 
,lUes: 8, 176, 1 

Consulte em 
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-, 
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DECLARAÇÃO 

AGROPECUARIA D.o CACHIMBO S/A, sociedade anônima fechada, 
com sede estabelecida nesta Cidade de Matupá, na Fazenda São José, sln 
Zona Rural, CNPJ. N°. 03.208.360/0001-71, com o objetivo de corrigir um 
ato praticado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de 
Azevedo, mediante este instrumento declara o quanto segue: 

·1- Quando do registro do loteamento do Projeto Integrado Matupá, a 
. cidade foi dividida em Setores, Quadras e Lotes. Dentro de cada 

setor existem quadras que se identificam e distinguem das demais 
pelos números. Cada Quadra é formada por Lotes, que da mesma 
forma são identificados por números. Assim. Por exemplo, no setor 
Zona Habitacional 00 I existe apenas uma Quadra O I, uma Quadra 
02, e dentro da Quadra OI, existe apenas uma unidade do lote OI, um 
lote número 02, e assim sucessivamente. 

2- Desde o principio das vendas, a Colonizadora adotou um controle 
individual dos imóveis que eram vendidos, de modo que todas as 
vendas e cessões feitas ou comunicadas a Colonizadora eram 
anotadas na ficha do imóvel correspondente, de modo a permitir que 
quando o último adquirente tivesse interesse em transferir a 
propriedade, a colonizadora o faria diretamente para essa pessoa. 
Mediante a assinatura da escritura de venda, encerrando-se as suas 
atri buições. 

3- Entre os Setores da cidade de Matupá, existe o"Setor Zona Regional 
001. Esse Setor é composto de 15 Quadras, sendo elas: Quadra 01, 
Quadra 02(hospital), Quadra 02/A, Quadra 02/B, Quadra 02/C, 
Quadra 03, Quadra 04, Quadra 05, Quadra 07, Quadra 08, Quadra 
09, Quadra 10, Quadra 11 e Quadra 12. . 

4- A Quadra 02/ A possui dezessete (17) lotes, e é form?da pelas Ruas 
08 RI e 06 RI, e Avenidas Hermínio Ometto e Deputado Sebastião 
Alves Junior (antiga Avenida Industrial). A Quadra 04 possui 
dezoito (18) lotes e é formada pela Deputado Sebastião Alves Junior 
(antiga Avenida Industrial), e Ruas 02 RI, 04 RI e OI RI. 

5- Segundos os dados existentes na Colonizadora os Lotes numero seis 
(06) e treze (\3) da Quadra 04, da ZR-OO I, foram vendidos e 
Escriturados para Claudinei de Oliveira e mulher. 

I 

.~ 

6- Quanto ao Lote treze (13) da Quadra 02/A consta que foi escriturado \ 
para Silval da Cunha Barbosa. 

7- Portanto, existe o Lote de número 13 tanto na Quadra 02/A quanto 
na Quadra 04, mas são dois lotes distintos. As Quadras são distantes 

329 
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uma da outra, sendo divididas pela Avenida Sebastião Alves Junior. 
Não há como confundir a. localização e a identificação dos dois lotes. 

8- Não há qualquer anotação nas fichas dos imóveis diferente do que foi 
acima mencionado. Ou seja, Claudinei nunca teve qualquer relação 
com o lote treze (13) da Quadra 02/A e Silval nunca teve relação 
alguma com o lote treze (13) da Quadra 04. 

9- Apesar disto no ano passado fomos surpreendidos ao ver a Certidão 
da Matricula número 7.;182 do Registro de Imóveis de Peixoto de 
Azevedo. Em que consta que o lote treze (13), da Quadra 02/A, 
Zona Regional 001, teria sido transmitido a Claudinei de Oliveira, 
cuja transmissão fora registrada em 27 de Abril de 2.00~. . 

10- Procuramos os Cartórios responsáveis e foi nos orientado que 
para corrigir o erro existente no Cartório seria necessário que a 
Colonizadora e Claudinei e esposa fizessem a retificação 
conjuntamente para que o imóvel possa ser transferido para quem de 
direito. 

11- Embora referida Matrícula e Transferência (Lote 13 da 
Quadra 02/A tendo como adquirente Claudinei de Oliveira) não 
consta em lugar algum em nossos registros e não tenhamos 
localizado a Escritura em que consta a assinatura das partes, estamos 
dispostos a praticar todos os atos necessários e que estejam dentro da 
legalidade com o objetivlJ de corrigir o equivoco. 

Diante do exposto, e com a finalidade de prestar as informações e 
esclarecimentos necessários, firmamos a presente declaração. 

Matupá,MT. 05 de Março de 2.012 

ACHIMBO S/A. 

~/~-~~t~~~ 
PROCURADOR PROCURADORA 

\ 
í , 
I 
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Segundo Servico Notarial e Registral Guedes 
33708.447/0001-79 

Antonio Guedes Ferreira 
Tabeliollato Guedes 

Livro: 000021 == Folha 121 
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S A I B A lVI quantos a presente ESCRITURA PUBLLCA DE COMPRA E VENDA virem, 
que no ano do NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, de Dois Mil e Três 
(2.003), aos 04 (Quntro) dias do mês de Novembro (1 1), Era Crista, nesta Cidade, Município e 
Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante mim, 
"ANTÔNiO GUEDES FERREIRA", Notário, compareceram partes entre si, justas avindas e 
coMratadas, a saber: De uma parte como Outorgante Vendedora, a Empresa 
AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A: com sede social na Fazenda São José, no 
Munidpio de Matupá, Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(C.N.P.1) do MF sob o n,o 03.208.360/0001 -71, e COm os 

,'. "" " ~_ ,'~ r--'" '--~'--'.' '. '-'l ,- ') -'. 

atos constitutivos da sociSc1àFleAa f«1/.1!ª Id~ A$s~pW~i!a Ae:Ç~lls\i1Lli9ãiO de 23 de Novembro de 
1. 973, e da Ata de Eleiç&ó "da alitalp'irdoha éón~t<irite! ria Ata de 30 de abnl de 2.002, 
registrada na Junta Con)~rc~al do Ett~I<l,~_d~J~~td(\rbpspGjVCI§I0A!']') sob o n" 20020228899 
em 11 de novembro de 2.002, representada, neste ato, P\Ífi seu· Diretor PreSidente, o Dl'. 
NARCISO OMETTO, brasileiro, casado, industrial, portadOr da Cédula de Identidade RG n.o 
987.483 SSPlSP, e possuidor do CPF do MF sob o n.o 015.653.1 1 8/68, residente e domiciliado 
Ilil Fazenda Santa Lúcia, no Municipio e Comarca de Araras, Estado de São Paulo; e por seu 
Dirctor Gerente, o SI'. HERMINIO OlVIETTO NETO, brasileiro, casado, industrial, portador 

claJfdula\peI?7n\idlade\~G V\ 9r~43.4ilS,SP/rP, ,\ po~s/~idori10 C:U~ d?; MF sol;> 9 nO 
li ~(\ 1;581° 118ft, ,nr.,s1d,el~J~~ r ~9IN\c111;ado ~arFaze7q9 ~~Q19ap> ~:l;o i ~ü~IClPlOi ~Co!11Frc~.~~ . 41~r9~:, P!CflJf fepr~s.Frliaiç~~ fi :elí~ 1~ ac~r?_ol COI]1 :919'llf ~F\l?t; ,os /lnJ~OS :8°; c; ) q,Ietra, c , 
cios, Estatuto$.Sºcl~ls,dil.oEn1P.~eªªL~.Jod<;>~,.J1est>:!l{tq,!âeylçla\l1Gnk teprçsenli]qos por seus 
bastante procuradores, Sr: EDMIR PERIPOLLJ, brasile;~o,casado, contabilista, portador da 
Cédula ele ldentidade RG n.o 70.312.995/01 SSP/RS, e possuidor do CPF do MF sob o n.o 
431.347.500/15, residente e domiciliado a Rua 25 n.o 92, Bairro centro, na Gidade e Município 
dc Matupá, Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso; e a Sra.: IEDA MAlHA 
FREESE, brasileira, casada, escrituraria, portadora da Cédula de Identidade RG nO 624.951 

,. '>, . 

expedida pela Se~retaria de Sf9u~ar91r{I~ljW:d,? IE~tf??:.~e Santa Catarina. (SSP/SC), e 
possul~ora do cartao do C.P:F. P Q14\' ~fl:j P ~'! 14. ?0,p,66.~:,~!68, residente e domICIlIada a Rua 
1~3 s/n BaIrro Centro, na cldad\el} I \4)nhIR1..~ (j~j~PIJ:)p'~qç:9marca de PeIxoto de Azevedo, 
Estado de Mato Grosso, nos termos dk.Procumç~oPub!tca 'lavrada as fls. 044 e verso do Livro 
n.o Pl23 das Cal·tório do Registro Civil das Pessoas Naturais da Cidade de Matupá/MT, pelo 
Tabelião Wilton Lemos Melo, CL1jO documento a mim apresentadO, fica arquivado nesta 
Serventia em pasta respectiva; e de outro lado, como Outorgado Comprador, o SI': 
CLAUD1NEI DE OLIVEIRA" brasileiro, estudante, portador da Cédula de Identidade RG n° 
1164894-5 SSP/MT, e possuidor do CPF do MF sob o nO 897.235.111-34, casado pelo Regime 
ele Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nO 6.5154/77, com CLAUCIA MARILEI 
WELKE DE OLIVEIRA, brasileira, estudante, portadora da Cédula de Identidade .RG nO , 

rguede:s@sinop-net.com.br 
Av. Preso Joao Batista de Oliveira Figueiredo._ 394 ~ Centro - Peixoto de AZt!vedo - MT 

Fone: - CEP, 78.530-000 - Cai" Postal: 0062 
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1347927-0 SSP/MT, e possuidora do CPF do MF sob o nO 938.591.801-00, ambos residentes e 
domiciliados na Rua Francisco Timóteo de Simas, nO 110, sobrado 06, Bairro Uberaba, na 
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representados por seu Proclll'ador o Sr. 
CLODOALDO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, comcrciante, pOliador da Cédula de 
Identidade RG nO 864.866 SSP/MT, e possuidor do CPF do MF sob o nO 531.184.301-25, 
residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, nO 331, Bairro Bela Vista, no Município c 
Comarca de Sorriso, Estado de Mato G~osso. Nos termos da "Procuração Pública" lavmrla 
as folhas J 24. do livro 180P. do Cartório Distrital de Uberaba. da Cidade de Curitiba - PU ". 
cujo documento a mim apresentado. fica devidamente arquivado em paste própria. nesta 
Serventia. Pessoas reconhecidas de mim, Notário, dO"que dou fé. Pela outorganle vendedora 
me foi dito que sendo .legitima dona e proprietária, a· justo titulo e absolutamente livre e 
desembaraçados de quaisquer duvidas e ônus real inclusive hipotecas mesmo legais, de: DOIS 
IMÓVEIS URBANOS, situados no Município de "MATUPÁ", Comarca de Peixoto de 
Al.evedo, Estado de M810 Grosso, CORRESPONDENTES AOS LOTES sob os 11."S 06 
(Seis) e 13 (Treze), da QUADRA nO 04 (Quatro), integrante da "ZONA REGIONAL - 001 
(ZR-OOJ), COM ÁREA TOTAL DE 2.000,001\12, compreendida no Projeto de Coloniz.ação 
denominado "PROJETO INTEGRADO MATUPÁ" assim descritos e caracteriz.ados: 
LOTE N" 06 COM 1.(lOO,OO M2, contem as seguintes Dimensões: FRENTF: 20,00 metros; 
FUNDOS: 20,00 metros; LADO DIREITO: 50,00 metros; LADO ESQUERDO: 50,00 
metros; Lilllites: FRENTE: Av. Industrial; FUNDOS: Lote nO 13; LADO DIREITO: Lote 
05; LADO ESQUERDO: Lote 07. Imóvel este avaliado em R$27,80(Vinte e Sete Reais e 
Oitenta Centavos) somente para efeito fiscais. LOTE N° 13, COlVl 1.000,00 M2, contem as 
seguintes Dimensões: FRENTE: 20,00 metros; FUNDOS: 20,00 metros; LADO DIREITO: 
50,00 melros; LADO ESQUERDO: 50,00 metros; Limites: FRENTE: Rua 04 R I; 
FUNDOS: Lolc n° 06; LADO DIREITO: Lote 12; LADO ESQUERDO: Lote 14. Imóvel 
esta avaliado em R$27,80(Vinte e Sele Reais c Oitenta Centavos), somente para efeitos fiscais, 
e ~lcvidamente registrados no CARTÓRIO DE REGISTRO DA IMÓVEIS DA I" 
CIRCUNSCRIÇKo IMOBILIÁRIA DESTA COMARCA DE l)EIXOTO DE 
AZEVlWO/IVIT, NO LIVRO N.o 02 (REGISTRO GERAL), NA MATRICULA N." 2.345, 
em 11 de MaiO de 1.995, e achando-se contratado com o outorgado comprador por bem desta 
escritura, e na melhor forma de direito, para lhe vender, como de fato vendido tem, na pessoa 
do outorgaclo comprador, já q\:lalificado, o imóvel descrito e caracterizado nesta escritura, pelo 
preço certo e ajustado de R$ 55,60 (CINQÜENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS), importância essa que a outorgante vendedora confessa e declara já haver 
recebido em moeda concnte pelo. que da por pago e satisfeito dando ao comprndor, plena e 
geral quitação, prometendo por si. c seus sucessores fazer boa, firme e vaLiosa essa mesma 
venda, obrigando se em todo o tempo, como se obriga a responder pela evicção de direito, 
pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo na 
pessoa dele o\ltorgado comprador todo o seu donlínio, posse, direito e ação na cOllsa vendida, 
desde já, por hem desta escritura e da Cláusula - CONSTITUT1·. Pelo outorgado comprador 
me roi dito que na verdade acha-se contratado com a outorgante vendedora, já qualificada, na 
forma pela qllal esta devidamente representada, 'sobre a presente compra, aceitando-a pelo 
preço ôupra mencionado, e esta escritura, em seu inteiro teor, tal qual se acha redigida, ficando 
ratificados todos os dizeres. De tudo dou fé. Em seguida, foram-me apresentados os seguintes 
conhecimentos de impostos pagos e certidões: Foi pago o Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis e Direitos a Ele~ Relativos (J.T.BJ), devido em razão da presente escritura junto a 

tguedes@sinop-net.com.br 
Av. Prl':~. Joao Batista de Oliveira Pigueiredo, 394 - Centro - Peixoto de Azevedo - tvlT 

Fone: . CEP: 78.530·000 . Caixa Postal: 0062 
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Secretaria de Finanças do Município de MatupálMT, em 31 de Outubro de 2,003 no valor de 
R$ 230,00 (Duzentos e TI-inta Reais), conforme guia sob 11.° 197-198/2003, cujos 333 
documentos a mim apresentados, ficam arquivados nesta serventia em pasta própria, as demais 
obr.igações serão apresentadas por ocasião do registro da presente escritura junto ao RGI 
competente" Pelas partes me foi dito falando cada um por sua vez que dispensam a 
apresentaçiio das demais celiidões devidas nos termOS do Provimento sob o n.o 018/91, 
expedida pela CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, em data de 17 de Outubro de 1.991 e declaram sob as penas da Lei de que assume 
total responsabilidade por todas as obrigações de que dispõe o Decreto/Lei n.o 7.433/85 de 18 
de dezembro de 1.985 e regulamentada pelo Decl~elo!Lei n.o 93,240/86 de 09 de Setembro de 
1,986. As partes autorizam o SI'. Oficial e Registrador P~lb1ico competente a providenciar todos 
os registros, averbações e matrículas que se tornarem necessários a completa legalização do 
presente instrumento. Sobre Operação Imobiliária (OOl's) 110S termos da 
Instl'ução N E se acharem assim contratados, mc pediram lhes 
fizesse a escritura que, sendo lhes' . em voz alta aceitaram, outorgaram e assinam-

""",'n<"ndo a presença de testemunhas instrumentais de acordo com o 
mpl>'" sob o de 1.987 da EGRÉGINCORREGEDORJA 

. MA T9 qR;OpS"Q, dq que dou fé; e para constar, 
lJ'i,1i'O!Up'J IFFRRJElRAJ,I'NÚÚíri0· .. ciüe afiz digitar, conferi e 

I D 11 I/ 1I I I' .') ! i: 
" . <., \ i: / I I I I I I I ' I " ~ " "--, ' 

I 
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AG CACHIMBO S/A 
r/r: EDMIR PERIPOLLL 

C .AUD HEI DE OLIVEIRA 
PI . CU DOALDO !)E OUVE/RA 

+-___ OA VERDADE. 

tguedes@sinop-net.com.br 
Av. Pros. 10"0 l3",islo de Oliveira Figueiredo, 394 - CClllro - Peixolo de Azevedo - MT 

Fone: - CEP: 78.530-000 - Caixa Postal: 0062 
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IlESMEMBRAMENTO 17.US.2.nu~. 

C RegistTo n!\ ~~Ol", da Ma1ricllla n" ··7.3:!..{", clt) I,ino 02, 

DESMRMBnAMI~NTO tlH.U'J.2.0n4. 

Fica 11 . r lado ~'-C~lr C]uc con . "llC R~gislro 11(' "nt". ctn Mnl'ricu la nl\ '~7 .3-1-5", do Uno 02. 

d9i: S~rV~I\~I1~ ~~,J~I~I~r~.: rin alie ci~ ti _.~LAUI?INEI DE OI,LVEIRA. LOlc nU O~, .. 1;\ Quadril nU H-l, 

L,!~jJI-1\ I)tOIll ,~_.'J; !Ic 1.111" nn 2. PeIXoto de Azcvooo/Ml, OX de. Selembro de 2.111.).\. 
hl._-

0
._, ... \-._ .. (NEY MAl elO nRlZZI TRIZZI). Reglstrudor Publico SubsiJlulO que 

sLlbsc c\'o. 

A y.:.!..._ .. _ . ....:.~~_.------; OlêSMEMURAMENTO j)H.n'l.2.lHl.J. 

,. // 
l'lctl aVj!fhad~) p~!Ja--c9.nstilr l' cOllrorm~ Registro n° .001". d~l Matrícula nU "7.346", do Livro 02, 
d::~L:~""~Cn.'éJljJil:H I~J'" ICHiria ti 'CI 1 il CLAUDINEI QE OLlVElR.1\ l"otc nU 13, da Quadra n" 04, 

.·~'.~.~.!lO ~. CI ...r/;"'~." ,\t' . 0,1 M2. Peixoto de A'l.cvedoJMT. 'OH d" Setembro úe 2.004. 
L .. I: II .• __ . , 'M .10 nRlZZl TRIZZll. RCb~"lrador Públieo Substituto qlle 

subs rc: . 
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=/2.006/", 
ANO 

ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

20 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL "GUEDES" 
Rua Lions Internacional, 294 - Cx. Postal 62 - CEP 78.530-000 - Fone: (66) 575-1297 

Antônio Guedes Ferreira 
Notário e Registrador Público 

c 

IÚ28,04(VmTE E OITO REAIS E QlUTRO CEN'l'AVO~ 

I í 
Data: 
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REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL 
1>eixoto de Azevedo - MT 

Segundo Serviço Notarial e Registral Guedes 
33.708.447/0001-79 336 

Antônio Guedes Ferreira 
Tabeliollato Guedes 

Livro: 000026 == Folha 065 

S A I B A M quantos a presente ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA virem, 
que no ano do NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, de Dois Mil e 
Seis(2.006) aos 10(Dez) dias do mês de Outubro(10), Era Cristã, nesta Cidade, Município e 
Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante mm, 
"ANTÔNIO GUEDES FERREIRA", Notário, compareceram partes entre si, justas avindas e 
contratadas, a saber:- de uma parte como Outorgante Vendedora, a Empresa: 
AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, com sede social na Fazenda São José. fiO 

Município e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do MF sob numero 03.208.360/0001-71, e com os atos 
constitutivos da sociedade na forma de Assembléia de Constituição de 23 de Novembro de 
1.973, e da Ata de Eleição da atual Diretoria constarite na Ata de 30 de abril de 2.002, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Mato, "Gross6(JUCEMAT) sob numero 
20020228899 em 11 de novembro de' 2.002, representada, neste ato, pôr seu Diretor 
Presidente, Dr. NARCISO OMETTO, brasileíro, casado, industrial, portador da Cédula de 
Identidade RG numero 987.483-expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado 
de São Paulo(SSP/SP) e possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 015653.118/62. 
residente e domiciliado na Fazenda Santa Lúcia, no Município e Comarca de Araras, Estéldo 
de São Paulo; e pôr seu Diretor Gerente, o Sr. HERM/N/O OMETTO NETO .. o:dsi",',o. 
casado, industrial, portador da Cédula de .Identidade RG numero 9.843.431 SSP/SP, e . . 
possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 129.158.018/72, residente e domiciliado na 
Fazenda São João, no Munidpio. e Comarca de Araras, e cuja representação é" feita de 
acordo com o que dispõe os artigos 8° e 10, letra "c", dos Estatutos Sociais da Empresa, e 
todos, neste ato, devidamente representados pôr seus bastante procuféldores, Sr. EDMIR 
PERIPOl.LI, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG numero 
70.312.995/01 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Rio Grande do 
Sul(SSP/RS) e possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 431.-347:500/15, residente e 
domiciliado a Rua 25 numero 92, Bairro centro, na Cidade, Municipio e Com<JrCél je 

Matupá, Estado de Mato Grosso; ea Sra. IEDA MARIA FREESE, brasileira, casada, 
escrituraria, portadora da Cédula de Identidade RG numero 624.951 expedida peja 
Secretaria de Segurança Publica do Estado de Santa Catarina(SSP/SC) e possuidora do 
cartão do C.P.F do MF sob numero 400.366.859/68, residente e domiciliada a Rua 13 s/n'" 
Bairro Centro, na cidade, Município e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, nos 
termos da Procuração Pública lavrada as fls. 044 e verso do Livro numero P/23 das Cartório 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da Cidade de Matupá/MT, pelo Tabelião Wilton 
Lemos Melo, cujo documento a mim apresentado, fica arquivado nesta Serventia em pasta 
respectiva; e de outro lado, como Outorgado Comprador, o Sr. SIL VAL DA CUNHA 
BARBOSA, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG numero 2.020.025 expedida 
pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná(SSP/PR) e possuidor do cartão 
do C.P.F. do MF sob numero 335.903.119/91 casado pelo regime de Comunhã niversal 
de Bens, na vigência da Lei numero 6.515/77, com dona ROSELI DE FÁ M MEIRA 
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BARBOSA, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG numero 3.875.876-4 
expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná(SSP/PR) conforme 
Escritura Pública de Pacto Antenupcial, datada de 30 de Setembro de 1.983, às folhas n,O 
157, do Livro numero 02/C, das notas do 3° Tabelionato da Cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, pelo Tabelião Evaristo Dalcol Esteves, e devidamente registrada no Cartório do 1° 
Oficio da Comarca de Colider/MT, sob numero R/758 do Livro nü 03/AUX, em 10 de Maio de 
1.990, residentes e domiciliados à Rua 08 R-01 s/n ü na cidade, Município e Comarca de 
Matupá, Estado de Mato Grosso. Pessoas reconhecidas de mim, Notário, do que dou fé. 
Pela outorgante vendedora me foi dito que sendo senhora legitima dona e proprietária, a 
justo titulo e absolutamente livre e desembaraçados de quaisquer duvidas e ônus real 
inclusive hipotecas mesmo legais, de: UM IMÓVEL URBANO, situado no Perimetro Urbano 
da Planta Oficial da Cidade, Município e Comarca de "MATUPÁ", Estado de Mato Grosso, 
CORRESPONDENTE AO LOTE NUMERO 13, DA QUADRA NUMERO 33 DA ZONA DE 
CENTRAL 1-002(ZC1-002), COM AREA DE 253,12M2, compreendido no Projeto de 
Colonização denominado "PROJETO INTEGRADO MATUPA", com os seguintes limites e 
confrontações: Dimensões:- Frente:- 7,50 metros; Fundos:- 7,50 metros; Lado Direito:-
33,75 metros; Lado Esquerdo:- 33,75 metros. Límites:- Frente:- Area Verde Próximo a 
Quadra numero 36; Fundos:- Lote n.o 04; Lado Direito:- Lote n.O 12; Lado Esquerdo:- Lote 
nü 14, e devidamente registrado no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° 
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE COLlDER/MT, NO LIVRO NUMERO 
02 (REGISTRO GERAL), NA MATRICULA NUMERO R-01/M-1.771,em 30/Junho/1.987 e, 
achando se contratado com o outorgado comprador pôr bem desta escritura, e na melhor 
forma de direito, para lhe vender, como de fato vendido tem, na pessoa do outorgado 
mmprador, o Sr: SILVAL DA CUNHA BARBOSA e sua mulher dona ROSELI DE FÁTIMA 
MEIRA BARBOSA, anteriormente qualificados, o imóvel descrito e caracterizado nesta 
escritura, pelo preço certo e ajustado de R$28,04(Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) 
importãncia essa que do outorgado comprador confessa e declara já haver recebido em 
1110eda corrente pelo que dá pôr pago e satisfeito dando ao comprador, plena e geral 
quitflção, prometendo pôr si e seus sucessores fazer boa, firme e valiosa essa mesma 
venda. obrigando se em todo o tempo, como se obriga a responder pela evicção de direito, 
pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo 
na pessoa dele outorgado comprador todo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa 
'Jendida, desde já, pôr bem desta escritura e da Cláusula - CONSTlTUT/. Pelo outorgado 
comprador me foi dito que na verdade acha-se contratado com a outorgante vendedora, a 
empresa: AGROPECUARIA DO CACHIMBO S/A, anteriormente qualificada, na forma pela 
qual está devidamente representada, sobre a presente compra, aceitando-a pelo preço 
supra mencionado, e esta escritura, em seu inteiro teor, tal qual se' acha redigida, ficando 
ratificados todos os dizeres. De tudo dou fé. Em seguida, não foram-me apresentados 
conhecimentos de impostos pagos e certidões: O Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis e Direitos a Eles Relativos (I.T.B.I), assim como as demais obrigações fiscais serão 
apresentadas pôr ocasião do registro da presente junto ao RGI competente. Certidão 
Negativa de Debito(C,N.D) sob numero 076392055.10001080 expedida pelo INSTITUTO 
NACIONAL 00 SEGURO SOCiAL(I.N.S.S), Agencia da Sinop/MT, em 20 de Setembro de 
2.005. Pelas partes me foi dito falando cada um pôr sua vez que dispensam a apresentação 
das demais certidões devidas nos termos do Provimentos sob numero 18/91 expedida pela 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em data de 17 
de Outubro de 1,991 e declaram sob as penas da Lei de que assume total responsabilidade 
pôr todas as obrigações de que dispõe o Decreto/Lei numero 7.433/85 de 18 de Dezembro 
de 1.985 regulamentada pelo Decreto/Lei numero 93.240/86 de 09 dê Setembro de 1.986. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ... __d 

ESTADO DE MATO GROSSO Fls. O O C 3 21 l 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A t~U:S RELATIVOS -

GUIA DE INFORMA ÃO DE I.T.B.I. N.o 

VAL DA CUNHA BARBOSA 

CNPJ: Insc. Est.: 

r':':!..::~~~~~~~---------------. __ .------------.----.---.--------_._.----.-
04- NOME: 

Insc. Est.: 
03.208.360/0001 -71 

da ZCI-002, CO/ll área de 
dellon1Ílldo " " 

Código Valor 

Código Valor 

Código Valor 

TlPODO 
URBANO 

VALOR DA VrJCIV\'rf'\O: 
R$ 

Valor R$ 
04 
Multa Valor R$ 

Juros - Valor R$ 

Correção Monetária Valor RS 

TOTAL Valor R$ 

'---::::--;c;::;-:-;:;--;---:::-;;:::o--;--~-:::o-:--;::--------h,L-----------_ .. _--------------- ,,---------- - ------------

Data: 

18/10/2.006 Visto do Func. Visto do Avaliador: 
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LIVRO No=:=:..oOO26= =/2.006/= 
ANO 

, 
I 

Valor: 

ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

2° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL "GUEDES" 
Rua Lions Internacional, 294 - Cx. Postal 62 - CEP 78.530-000 - Fone: (66) 575-1297 

Antônio Guedes Ferreira 
Notário e Registrador Público 
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Peixoto de Azevedo - MT 

Segundo Serviço Notarial e Registral Guedes 
:\3.708.447 iOOO 1- 79 

Antônio Guedes Ferreira 
Tabeliollato Guedes 

Livro: 000026 == Folha 063 

340 

S A I B A M quantos a presente ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA virem, 
que no ano do NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, de Dois Mil e 
Seis(2.006) aos 1 O(Dez) dias do mês de Outubro(10), Era Cristã, nesta Cidade, Municipio e 
Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante mm, 
"ANTÔNIO GUEDES FERREIRA", Notário, compareceram partes entre SI, justas avindas e 
contratadas, a saber:- de uma parte como Outorgante Vendedora, a Empresa: 
AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, com sede social na Fazenda São José, no 
Município e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, inscrita no Cadastro Nacional de 

(,1) Pessoa Jurídíca (C.N.P.J)do MF sob numero 03.208.36010001-71, e com os atos 
constitutivos da sociedade na forma de Assembléia de Constituição de 23 de Novembro de 
1.973, e da Ata de Eleição da atual Diretoria constante na Ata de 30 de abril de 2.002, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso(JUCEMAT) sob numero 
20020228899 em 11 de novembro de 2.002, representada, neste ato, pôr seu Diretor 
Presidente, Dr. NARCISO OMETTO, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de 
Identidade RG numero 987.483 expedida pela Secretaria de Segurança PUblica do Estado 
de São Paulo(SSP/SP) e possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 015.653.118/68, 
residente e domiciliado na Fazenda Santa Lúcia, no Município e Comarca de Arams, Estado 
de São Paulo; e pôr seu Diretor Gerente, o Sr. HERMINIO OMETTO NETO, brasileiro. 
casado, industríal, portador da Cédula de Identidade RG numero 9.843.431 SSPISP, e 
possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 129.158.018/72, residente e domiciliado na 
Fazenda São João, no Município e Comarca de Araras, e cuja representação é feita de 
acordo com o que dispõe os artigos 8° e 10, letra "c", dos Estatutos Sociais da Empresa, e 
todos, neste ato, devidamente representados põr seus bastante procuradores, Sr. EDMIR 
PERIPOLU, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG numere 

_', 70.312.995101 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Rio Grônde do 
I i Sul(SSP/RS) e possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 431.347.500/15, residente e 
'.'/ domiciliado a Rua 25 numero 92, Bairro centro, na Cidade, Municipio' e Comarca de 

Matupá, Estado de Mato Grosso; e a Sra. IEDA MARIA FREESE, brasileira, casada, 
escrituraria, portadora da Cédula de Identidade RG numero 624.951 expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado de Santa Catarina(SSP/SC) e possuidora do 
cartão do C.P.F do MF sob numero 400.366.859/68, residente e domiciliada a Rua 13 s/no 
Bairro Centro, na cidade, Municipio e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, nos 
termos da Procuração Pública lavrada as fls. 044 e verso do Livro numero P/23 das Cartório 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da Cidade de Matupá/MT, pelo Tabelião Wilton 
Lemos Melo, cujo documento a mim apresentado, fica arquivado nesta Serventia em pasta 
respectiva; e de outro lado, como Outorgado Comprador, o Sr. S/L VAL DA CUNHA 
BARBOSA, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG numero 2.020.025 expedida 
pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná(SSP/PR) e possuidor do cal'tão 
do C.P.F. do MF sob numero 335.903.119/91 casado pelo regime de Comunhão Universal 
de Bens, na vigência da Lei numero 6.515/77, com dona ROSEU DE FÁ TlM MEIRA 
BARBOSA, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG numero 3 - 5.876-4 

-,~ - .. ------_ .... _-_ .. _-----"._-_ .. - .-. . ......... _ .. 
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expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná( õi'i'he 
Escritura Pública de Pacto Antenupcial, datada de 30 de Setembro de 1.983, às folhas n.o 
157, do Livro numero 02/C, das notas do 3° Tabelionato da Cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, pelo Tabelião Evaristo Dalcol Esteves, e devidamente registrada no Cartório do 1° 
Ofício da Comarca de Colider/MT, sob numero R/758 do Livro n.o 03/AUX, em 10 de Maio de 
1.990, residentes e domiciliados à Rua 08 R-Oi s/n.o na cidade, Município e Comarca de 
Matupá, Estado de Mato Grosso. Pessoas reconhecidas de mim, Notário, do que dou fé. 
Pela outorgante vendedora me foi dito que sendo senhora legitima dona e proprietária, a 
justo titulo e absolutamente livre e desembaraçados de quaisquer duvidas e ônus real 
inclusive hipotecas mesmo legais, de: UM IMÓVEL URBANO, situado no Perímetro Urbano 
da Planta Oficial da Cidade, Município e Comarca de "MATUPÁ", Estado de Mato Grosso, 
CORRESPONDENTE AO LOTE NUMERO 12, DA QUADRA NUMERO 33 DA ZONA DE 
CENTRAL 1-002(ZC1-002), COM AREA DE '253,12M2, compreendido. no Projeto de 
Colonização denominado "PROJETO INTEGRADO MATUPA", com os seguintes limites e 
confrontações: Dimensões- Frente:- 7,50 metros; Fundos:- 7,50 metros; Lado Direito:-
33,75 metros; Lado Esquerdo:- 33,75 metros. Limites:- Frente:- Área Verde Próximo a 
Quadra numero 36; Fundos:- Lote n.o 05; Lado Direito:- Lote n.o 11; Lado Esquerdo:- Lote 
n.o 13, e devidamente registrado no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° 
CIRCUNSCRiÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE COLlDER/MT, NO LIVRO NUMERO 
02 (REGISTRO GERAL), NA MATRICULA NUMERO R-01/M-1.771 ,em 30/Junho/1.987 e, 
achando se contratado com o outorgado comprador pôr bem desta escritura, e na melhor 
forma de direito, para lhe vender, como de fato vendido tem, na pessoa do outorgado 
comprador, o Sr: SILVAL DA CUNHA BARBOSA e sua mulher dona ROSELI DE FÁTIMA 
MEIRA BARBOSA, anteriormente qualificados, o imóvel descrito e caracterizado nesta 
escritura, pelo preço certo e ajustado de R$28,05(Vinte e Oito Reais e Cinco Centavos) 
importância essa que do outorgado comprador confessa e declara já haver recebido em 
moeda corrente pelo que dá pôr pago e satisfeito dando ao comprador, plena e geral 
quitação. prometendo pôr si e seus sucessores fazer boa, firme e valiosa essa mesma 
venda, obrigando se em todo o tempo, como se Obriga a responder pela evicção de direito, 
pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo 
na pessoa dele outorgado comprador todo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa 
vendida, desde já, pôr bem desta escritura e da Cláusula - CONST/TUTI. Pelo outorgado 
comprador rne foi dito que na verdade acha-se contratado com a outorgante vendedora. a 
empresa: AGROPECUARIA DO CACHIMBO S/A, anteriormente qualificada, na forma pela 
qual está devidamente representada, sobre a presente compra, aceitando-a pelo preço 
supra mencionado, e esta escritura, em seu inteiro teor, tal qual se acha redigida, ficando 
ratificados todos os dizeres. De tudo dou fé. Em seguida, não foram-me apresentados 
conhecimentos de impostos pagos e certidões: O Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis e Direitos a Eles R.elativos (I.T.B.I), assim como as demais obrigações fiscais serão 
apresentadas pôr ocasião do registro da presente junto ao RGI competente. Certidão 
Negativa de Debito(C.ND) sob numero 076392055.10001080 expedida pelO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(I.NS.S), Agencia da Sinop/MT, em 20 de Setembro de 
2.005. Pelas partes me foi dito falando cada um pôr sua vez que dispensam a apresentação 
das demais certidões devidas nos termos do Provimentos sob numero 18/91 expedida pela 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em data de 17 
de Outubro de 1.991 e declaram sob as penas da Lei de que assume total responsabilidade 
pôr todas as obrigações de que dispõe o Decreto/Lei numero 7.433/85 de 18 de Dezembro 
de 1.985 regulamentada pelo Decreto/Lei numero 93.240/86 de 09 de Setembro de 1.986. 
Expedi a Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI's) nos termos da Instrução Normativa 
da SRF-050/95. Autorizam as partes contratantes o Sr. Oficial e Registrador Publico do 
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Cartório de Registro de Imóveis competente a providenciar todos os regis, açog e 
matriculas que se tornarem necessários a completa legalização do presente instrumento. E 
pôr se acharem assim contratados, me pediram lhes fizesse a presente escritura que, sendo 
lhes lida em voz alta aceitaram, outorgaram e assinam-na, dispensando a presença e 
assinaturas de testemunhas instr is de aeef com o Provimento sob o numero 01/87 
de 15 de Janeiro de 1 da EGRÉGIAlCORREG ORlA GERAL DA JUSTiÇA DO 
ESTADO DE MAT OSSO, do que dou fé; e para con tar, Eu "_,---,-_______ _ 
(ANTÓNIO DES FERREIRA), Notário ue a fiz digitar, conferi e subscrevo. (aa) 
AGROP < - U· IA ,?O CACHIII1E'..Q-s-/i , P : E9 PERIPOLLI; AGROPECUÁRIA DO 
CAC S/A, POR: EB;t(M~ -,,' ;; QA CUNHA BARBOSA. Nada mais 
tr., ada e uid ~rEl i%fí o gr.í Inal' do que dou fé. Para constar, Eu 
" . " (A NIO G .EóES FERREIRA), notário, conferi, subscrevo e 

. em umentos: Se . os Not . IS R$81 ,80 - FCRCPN R$2,70 '-- Tabela "F" item 47, 
48 e 49 3,60_ 

--- - ._-------_ .. _._-------._---------_ ... 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL m: MATUPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E OIREITOS A El";"'. 

GUIA DE INFORMAÇÃO DE I.T.B.l. N." 

. 

01 - TIPO DE TRANSMISSÃO 102 - IMPOSTO CALCULADO 

.. . 
=1 I - I 

! .. 

I 
OI· 02 - IMPOSTO A RECOLHER 03 - Data de Vencimento 

j INTER-VIVOS 
/ / 

03 - DADOS DO ADQUIRENTE 
104- NOME: - '-i 

!-I 0_5 _-_END_E_RE_ÇS_t_L_","_'A_L_D_A_C_U_N~H_A_B_A._R_B_O_S_A ____ ~ __ . ____ . __ .... _J 
1~~;9~:;19-91 JCN_P_J~ . ______ IL

I
_
tlS

_

c
. :s~~. _______________ i 

04 - DADOS DO TRANSMITENTE: 

1

04-NOME: 

I " AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A 
\ 05 - ENDEREÇO: 
\. " Fazenda St10 José, 1/0 MlInicí io de Matll á/MT 

06 CPF: CNPJ: 
---_._---~ 

Insc. Est.: 
03.208.360/0001·71 

05 - NATUREZA DA TRANSAÇÃO 

I ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA 
06 DADOS SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA TRANSAÇÃO .. ,- , 

ENDEREÇO: 
IMÓVEL URBANO: Correspolldell/e ao Lote 1/. o "12", da Quadra ,," "33 ", da ZCI-002, com área de I 253,J2M', compreendidos 110 Projeto de Colo/lizact1o de/lomilldo "Projeto IllteJ!rado Matupá". 

! INSCRIÇÃO DO IMOVEL: TIPO DO IMOVEL: 
URBANO 

AREA DO IMÓVEL: AREA CONSTRUIDA FRAÇÃO IDEAL: VALOR DA OPERAÇÃO: 

253,12 M' R$ 
---._._. 

(\07 DEMONSTRATIVODARECElTA -

~ ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 
-

Código: Valor R$ 
04 

Infonnaçõcs previstas em Multa 
._' _(aIOr R$ Instruções 

DEMONSTRATIVO DA Código Valor Juros Valor R$ 
RECEITA 
Código Valor Código Valor Coneçào Monetária Valor R$ 

Código Valor Código Valor TOTAL Valor R$ 

-

I 
I 

i 

. ___ J 

.• 

I , 
I 
J 

-j 

---1 

i 
_J . 

I 
I 

...J 

I L 0,-8....,' P=-A_R_A--=-U,-SO~E=X=-=CL=-U-:-S-:-I_V_O_D_A_R_E_P_A_R_T_IÇ_A_O __________ -~~_~~._I __ I 
DATA E ASSINATURAS 
Data: 

--, 
.. 

I 18//0/2.006 Assinatura do Emitente Visto do FUllc. Visto do Avaliador: 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

MUNICíPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

2° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL "GUEDES" 
Rua Lions Internacional, 294 - Cx. Postal 62 - CEP 78.530-000 - Fone: (66) 575-1297 , 

Antônio Guedes Ferreira 
Notário e Registrador Público 

.-

" 



• 

• 

• 

, ' 

I' 
,.,,' 

REPUBLlCA FEDERATIVA DO B 

G.48/ PGR--l' 
Fls, U00328 

ASH:::=-' .=.J 
l>cixolo de Azevedo - MT i 

Segundo Servico Notarial e Regi~tral Guedes 
33 708.447/0001_79 

Antonio Gllcdt's Ferreira : , 
TabeliOJ/ato GlIedes 

Livro: 000021 == Folha 121 , 
, 
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i 
S A , B A M quanros " presente ESCRITURA PUBLICA DE COM:PR.A E VF,NDA virem, 
que no ano do NASCIMENTO DE: NOSSO SENHOR ~ESUS C RIS'j'O, de Dois Mil. e, Três 
(2.0ü:l), aos 04 (Quatro) dias do mês de Novembro (I I), Era Crista, ne~ta Clqade, MunlelplO e 
Conwn:a de Peixoto de Azcvedo, Estado de Mato Grosso, nesta ~erventin, perantc mim, 
"ANTÔNIO CiUEDES FERREIRA", Notário, compareceram partes c:nh'c si, jllslas ;lvindas e 
contnliaeL!s, a sabcr:- De uma parte C0l110 Outorgante Vepdedora, a Empresa: 
AGROPECUÁRIA DO CACI-:IlMUO S/A, com sede social na iFnzend,1 São José, no 
Município dc MnlLlfln, Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, inscrita no 

, Cad,lslr" Nacional de Pessoa Jurídica (C.N,P..J) do MF sob o n.o 03.20&.360/0001-71, c com os 
'aios conslitutivos ela sociedade na forma ele Assembléia de Constituiçã<i de 23 de Novembro de 

" ' 1.<)73, e da Ata de Eleição da ~tual Diretoria constante na Ata dei 30 de abril de 2.002, 
regislrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso(JUCEMAT), sob o n° 20020228899 
em I I de novembro de 2.002, representada, neste ato, por seu Di'retOI' PresidClitc, o DI'. 
NARCISO OMETTO, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédlila de Identidade RG n,. 
')X7.483 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de! São Paulo (SSP/SP), e 
possuidor do carmo do C.P.F. do MF sob o n.O 015.653,118/68, residente e domiciliado n3 
Fazenda Snnta Lúcia, no Município e Comarca de Araras, Estado d~ Silo Paulo; e por seu 
Diretor Gerente, o SI'. IJERMINIO OMil:TTO NETO, brasileiro, casàdo, industrial, portador 
da Cédlda de Jdentidade RG n.o 9.843.43 J expedida peJa Secrctaria db Segunln<;a Pública do 
Estado' ele' S~o Paulo (SSP/SP), e posslIidor do cartão do c,p.r, do MF sob o TI." 

129.158.0 I fi.172, I'csiclenle c. domiciliado na Fazenda São João, no M~lnicípio e Comarca de . , 

Arams, e cUJa rcrn;scl1taç50 é feita de acordo com o que dispõe os a\-tigos 8" e J O, lelra "c", 
dos ESlilll1tOS Sociais da Empresa, e todos, neste ato, devidamente ireprescnlados por seus 
bastante procuradores, SI': EDMIR l'ERIPOLLI, brasileiro, casado, çontabilista, portador da 

I'Cédula de Identidade RG n,o 70.312.995/01 expedida pela Secretaria de Seguranç,J Pública do 
\..,I~stado do Rio Grande do Sul (SSPlRS), e possuidor do cartão do C.P,F. dó MF sob o 11." 

43 J .347.500/J 5, residente e dOl11iciliado a Rua 25 n,o 92, Buirrq centro, na Cidade é 

Município de lVIalllpú, Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Ntato Grosso; e li Sra.: 

ml)A MAHlA FREESE, brasileira, casada, escrituraria, portadora dil Cédula de Identidade 
1 RC n" (124.951 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do E~tado de Santa Catarina 

(SSP/SC), e possuidora do cartão do C.P.F. do MF sob o n." 400.lú6,859/ó8, I'csiclente c 
domiciliada n Rua 13 s/n" Bairro Centro, na cidade' e Município dI( Mafupú, Comarca de 
PeiXOlo de Az.evedo, Eslado de Mato Grosso, nos termos da I'rocuraç:ãç Pública lavrada as fls . 

. 044 e verso do Livro 1]," P/23 das Cilrtório do Registro Civil das Pessoa~ Naturais da Cidade de 
MatupMMT, pelo Tabelião Wilton Lemos Melo, cujo documento a Imim apresentado, f ' 
<1I'qulvacio nesta Servcntin em pasta respectiva; e de outro lacio, como O;utorgado COlllprad r, 
Sr CLAlIOINI~1 DU: OLlVI<:IRA, brasileiro estlldantc portador da Cédula de Identiclad R J .-.. ---._---~-_._-- .. _._. __ .. ' , , 

·~~-----------~-r---------f-- k~ 
Igllcdes@sinop-net.colll.br i _ ",\.)\~\~\,0. 

Av. Pro" . .io"" H"li,,~ de Oliveir~ Fig~:çircdo, 394 - Cenlro _ Peixo!o de Aieved', _ MT ,~\\t '{e\' 
J'one: - CU': 78.5.10-000 - C"" 1'u'lal: 0062 i \\()W ·i~)e~:-.>""\ 
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n° 11.64894-5 SSP/MT, e possuidor do CPF do MF sob o n' 897.235.111-34. casa-dt) pel~ 
Regime lil: Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei n' 6.5154/77. com CLAUCIA 
MARILEI WgLKE DE OLIVEIRA. brasileira, estudante, portadora da Cédula de 
Identidade RC, n° 1347927-0 SSP/MT, e possuidora do CPF do MF sob o nO 938.591.8'Ol-00, 4 

"mbos rcsidcnl'cs e domiciliados na Rua Francisco Timóteo dc Simas, n° 110, sobrado 06~ lO 6 
Flairro LJbcrilba, na Cidade de Curitiba. Estado do Paraná •. neste ato representados por seu 
Procurador O SI'. CLODOALDO DE OL1VEIRA, brasileil'o, casado, comerciante, portador 
da Cédula dc Tdentidade RG nO 864.866 SSP/MT, e possuidor do CPF do MF sob ° nO 
53:1 .184.301-25, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco. ))' 33 J. Bairro Bela Vista. no 
Munic'ipio c Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso. conforme "Procuraçíio Pública" 
/m'Uu/o os /ól//(I.I' /24. do livro 1801'. do Cartório DistríUti de Uberaba. da Cidade de Curiliba 
.. - PR ". cujo doel/men/o a !IIim apresentado. fica devidamente arquivado cm paste própria. 
lIe.l'lII Se,.vculÍ!/. Pessoas reconhecidas de mim, Notário. do que dou fé. Pela outorgante 
vend..:dora 11)": fi)i dito que sendo legitima dona e propriet,íria, a justo titulo e absolutamente 
livre e dcscmban.lçados de quaisquer duvidas e ônus real inclusive hipotecas mesmo legais, de: 
1)00IS IMÓVI~(S URBANOS, situados no Município de "MATUPÃ", Comarca de Peixoto 
de Azevedo, Estado de Mato Grosso, CORRESPONDENTES AOS LOTES sob os 11."s 0\,-> 
(Seis) c 13 Cfl'CZC), da QUADRA n" 02-A; integrante da "WNA REGIONAL - 001 (ZR-! (;' 
001), COM I\RI~A TOTAL DE 2.000,OOM2, compreendida no Projeto de Colonizaçao \;()' 
denominado "PRO.JKfO INTEGRADO MATUI'Ã", O LOTE N" 06 (Scis) COM 1.000,00 ~ 
1\12, contem ilS seguintes J)imensões: FRgNTE: 20,00 m; FUNDOS: 20,00 111; LADO 
DIREITO: 50,00111: LADO ESQUERDO: 50,00 m; Limites: FRENTE: Av. lndustri,d c Av. 
Scb. A . .Jr.: FUNDOS: Lotes 12 e 13: LADO DIREITO: Lote 05; LADO ESQUERDO: Lote 
07: O LOTI~ N" 13, COM 819,00 M2, contem as seguintes Dimensões: FRENTE: 20,00 11l; 
FUNDOS: 2f,% 111; LADO DlRr~ITO: 36;42 111; LADO ESQUEHDO: 45.41:> In: Limites: 
Fl{li:NTI~: RUil OS RI: FUNDOS: L.otes 04, 05 e 06; LADO DIREJTO: Lote 12; LADO' 
i~SQlJI<:rWO: Lote 14, e devidamente registrados no CAR'rÓIUO DJi~ REGISTRO DE 
IMÓVEIS nA I" CIRCUNSCRIÇÃO JMOBlLlÃIUA DA COMAHCA Dl~ 
COLIOKIVIVIT, NO LIVRO N." 02 (REGISTRO GERAL), NA MATRICULA SOB N." 
5.282, em 25 de .hlll1o de 1.090, e achando-se contratado com o outorgado comprHdor ]lor bem 
desta csc.ritunl, c na melhor forma de direito, para lhe vender, como de f Mo vendido tem, na 
pessoa do (llllorgado comprador, já qualificado, o imóvel descrito G carac!erizado nesta 
escril.lInl, pelo preço certo e iljustac10 de R$ 11.500,00 (Onze Mil c Quinhentos Reais), 
im]lortflllci:l eS~~,l que a outorgante vendedora confessa c declara jú havér recebido em moeda 
correnle pelo que da por pago e satisfeito dando ao compradQr, plena e geral quil.açJo, 
prometendo ]lor si e sClIS stlcessores fazer boa, firme e valiosa essa mesma venda, obrigando se 
em lodo () tempo, como se obriga a responder pela evicção de direito, pondo () outorgado 
comprador <I par e a salvo de quaisquer dúvidas fuhlras e transmitindo na pe.ssoa dele 
outorgado cOlllpr;ldor todo o seu domínio, posse, direito e ação na eousa vendida. desde já. por 
bem cksta escritlll'il e ela C1úusula _. CONST1TUTJ. Pelo outorgado compr<ldor me foi dito que 
nu verdade <lcha-sc contratado com a outorgante vendedora, já quali.ticacla, na forma pela qual 
esta dcvicJ,llnente representada, sobre a presente compra, aceitando-a pelo preço supra 
mencionado, e esta escritura, em seu inteiro teor, tal qual se acha redigida, ficando ratificados 
todos os dizeres. De tudo dou fé. Em seguida, fornm-me apresentados os seguintes 
conhcGimcn\.os de impostos p,'gos e certidões: Foi pago o Imposto Sobre TransmissHn de Bens 
Illlóv..:is C Direitos H r;!es Relativos (1.T.B.1). devido em razão da presente escl'itura junto a 

--------------- ------ ---.-------- --------
Igllcdcs@sinop-ncl.com.br 

Av. Pn:s . .Tono Batista de Olivcirn Figlleiredo, 394 - Cenlro - PdxolO de Azc\'ctltl - MT 
FOlle: . cri': 78.530-000 - Caixa \,(1sl"l: 0062 
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S~:r~l"r"l e!c: /"l11anças do M,l~n~Cl()Jo d~ ~a!llp,,/MT, em 3] de OUll'fro de 2, O? J1o,~'alordc,J 
!{$ 2'30,00 (l)lIzelll'os C r nll(a RC1I1S), confonne gum sob n," 197-1 ')8/20().), cUJos 
doculllenlos a mim :lprcscntaclos, licam arquivados nesta serventia em! pasta própria, as demais 
obriglições serfio apresentadas por ocasião do registro da presente I escritura junto ao RGI 
COll1pc:lc:nle" Pelas parles me foi dito falanclo cada um por suai "t?, que dispensam 11 

aprescnlal'fío das demais certidões devidas 110S termos do l'rovinienl() sob ° n," O I SI<) I; 
expcdida pela CORI~I~GI~J)Ç)RIA (JERAL DA TUSTIÇA DO iES'l'ADO DE MATO 
CROSSO, em data de 17 de Outubro de 1.')<)1 e deClamm sob as penf1s d'l Lei de que ass,ume 
lolal r'bsponsabilidadc por lodas as obl'igações de que dispõe o Decrelo/Lei n." 7.433185 de 18 
de: c!ezernbrn de I '!i\5 c n;gulnmentalb pelo Decreto/Lei n." <)3.240/i'\CJ de 09 de SctL'l1lbro de 

341 

I ')~(i, As parlcs :llrtoriz<11ll o Sr. Ollcia) e Registrador P,,~lico cOll1pe'fnle <1 providenciar toelos 
os regislros, averbayõcs e nllltrículas que se tornarem necessários <1 FOlllplc.la legalização cio 
prcscn'tt.: instrumento. Expedi a Declaração Sobre Operação Imobiliáría (DOI'.s) nos termos d:1 
Instruç:in Normaliva da SRF-050fC!5. E por se acharem assim contl'f1tildos, me pedinlm lhes 
lizessc 11 presenle escl'itllra que, sendo lhes lida em voz alta aceitaranlr, outorgaram e assinam-
r li! , dl.spcnsalldo ;J presença c aSslIlaturas de testemunhas InstrUll1cr:ntals de acordo com o 
Provimento sob o n." () 1/87 de 15 de Janeiro de 1.987 da EGRÉbl AlCOR RL~G EI)ORI A 

(;' ERA I., DA JUSTiÇA DO, ESTA ?O, DE M~TO ,?ROSSO, ,do (J.LJ.-uõuíé;2nara constar, 
hu_ .... ____ ... _._ .. ___ ._(ANTONIO (JUfóDES'PbRREIRA), No, o qule a fiz dlg01r, cOl1fcn e 
sllbscr~vo. (a :1) Agropc.cuúria Do Cachimbo S/A; P?tP;., c: 1 11' Pei'ipoIIi; P ': Ieda Maria 
1<'l'ecse; CI:JlJcliuei de Oliveira; P/P: C1.~doal.do De Oliv~í' . N' ôa l11ai~, tnl: . 1adjl' cm se~ui(:a; 
(;()l1lcl'e COI11 n nngl11al do que dou te, para constar' I _,J I NTONIO GUEDES 
FI2RJ~ [I RA, Not:Jrio, que :1 conferi e subscrevo, . - -/': ~ 

, . , 

EM TEST" AM. ~ 

-----.----__ • __ • 0.0 _____________ • 

. . . '. Igu~.u~s~}sinop-nct.com.br I . 
Av. Pm:-:. Jono B;llistn de Oliveira hgucncdo, 304 ~ Centro _ Peixoto de Azevedo _ 

Fone: . CEI':.78,530-000 - Caixa Poslal: 0062 I 

---'---
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G.'\S I PGR C~RTÓmO DE REGISTRll DE IM@UEIS 

Fi, U U L 3@:',-,º .. ºl)I!:.f\~I!:VILI~()~lVr.;\'r.º.9..~º~Sº .. 
REGISTRO GERAL 

P. DE AZEVEDO/M'e 27 DE ABRIL DE 2.004. 

IMÓVçL: liYIÓVEL URflANO, situado no Municipio de Matupa, Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato 
Grosso, CORRESPONDENTE AO LOTE N" 13 (TREZE), DA QUADRA N° 02-A mOlS-A), DA ZONA 
REGIONAL 001 (Zn-OOl) COM ÁREA DE 819,00 M2 (OITOCENTOS E DEZI<:NOVE METROS 
QUADRADOS), compreêndido no Projeto de Colonização denominado "PROJETO INTIi:GRADO MATlII'JÍ.", 
dentro dos seguintes limites c confrolltações: DIMENSÕES: FRENTE: Medindo 20,00 metros; FUNDOS: 
Medindo 21,% Metros; LADO mnEfTO: Mcdindo 36,42 Metros; LADO ESQUERDO: Medindo 45,48 Metros; 
LIMITES: FRENTE: Rua 8 Rl; FUNDOS: Lotcs nO~ 04, 05 c 06; LADO DIREITO: Lote ,," 12; LADO 
I<:SQUElmO: Lote n" 14. 

PR.QPRlETARIO AGnOPECUÁnlA DO CACHIMBO S/A, devidamente inscrita 1\0 C.N.P.J/MF sob ° nO 

03.20X.3úOlOoO 1-71, com sóde na Fazenda São José, Município de Matllpá/MT. 

REGIs:,rRO ANTERIOR: Matriculado sob n" "5.282", do Livro 02, em 25 de Julho de 1.990, no I" Sel'viço 
Registral da Comarca de Colider/MT. 

.----------------------------------------------------------------------
R-Ol/M.7.182 "COMPRAIVENDA" 27.04.2.004. 

JRANSMl'll~NTE: AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, devidamente inscrita no C.N.PJ/M.F. sob n° 
01.20X.360/000 1-71, com séde na Fazenda São José, no Município de MatupálMT. 

ADOlJHWNTE: CLAU[)[NEI DE OLIVEIRA, estudante, portador da C.I.RG n" 1164894-5-SSP/MT, inscrito no 
c.p .1". sob n" X'l7 .235.1 I 1-34, casado sob ° Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei n" 6.515/77, 
com CI""A.lJD I AJ\I) AB.I LEI WELKE DE OLIVEIRA, estudante, portadora da C.I.RG n° 1347927-0-SSP/MT, 
inscrita no C.PF sob o ,," 938.591.801-00, brasileiros, residentes C domiciliados à Rua Francisco Timóteo de 
Simas. n" 110, sobrado 06, Bairro Ubcraba, na Cidade de Curitiba/PR. 

rt!:"ULO: Escritura Pública de Compra c Venda; lavrada nas Nolas do Notário Antonio Gucdl!s Ferreira, no Livro nO 
021, ·às fls. 121, em 04 de Novembro de 2.003, nesta Cidade de Peixoto dc Azevedo/MT. 

/} 
/ 

VALOR: R$ 11'sOO,OO (Onze Mil c Quinhentos Reais) 

AQ.IJ!SICÃO: ImÓvel desta Matricula. -) ( 

~ONOIÇÕES: As eon~talltcs na Escritura. Ficam responsáveis pela cvicçZ Ic '::±~nte~a 
(NO do INSS, s~b o '~ 015372004-10001080, datada de 22 de Março de"2.00477~ Wilãi eliM'rev([lencl S09áI. 
Emolumentos R$-216,)0. PeIxoto de Azevedo/MT, 27 de Abril de 2.004. Eu,' . (NEY M CIO 
RRIZZI TRIZZI), Registrador Público Substituto que subscrevo. / ' . 

-I 
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Por este inst.umento de procuração, eu, HELDO WiLLi WACHHOLZ 
brasileiro, médico, casado, residente e domiciliado nesta cidade, á avenida 
/\mazonas, nü 

-'j 90, port8oor da céduia de identidade RG :1{] 1334429~PR e do CPF n° 
326229379-20, e ANA DA GRAÇt-l RODRIGUES WACHHOLZ,brasileira, do lar, 
casada residente e domiciiiada nesta cidade, à avenida Amazonas , nO 190, 
poriadora da cédula de identidade RG n" 96i.8i9 MT e do CPF li" 528106409-63 
nomeiam e constituem seu bastarlte procurador Sr. GUIDO EMIUO WACHHOLZ, 
brAsileiro, casaria, médico, resiriente e domiciiiado em Peixoto de A.zeverio, na 
2\!cn:d3 Br:Jsi!, 312,cG~tro, port2d:Ji d3 cédu!~ de. idcr:t!dsdc RG n° 1 03~174~1-PR c 
do CPF nO 27's60GGi9-68, p·ára íllTI específico de representar-ITI€: na transferência do 
iote 21 ZH1 quadra 05, Agropecuaria do Cachimbo S.A,CGC 03208360/0001-71, 
corOl sede em Matupa - MT. 

Para maior ciareza e fins de direito, firmo apresente. 

~nç:. S v-' "".l'-~ 
HELDO WiLLi WACHHOLL 

Prili13vera do Leste-rv1T1 06 de fviarço de 2003. 

~~~ GRAÇA RODRIGUES WACHHOLZ 
\,J r-> I 
(P:--(.:;-- y~ \"i'í"- . 

j 

2' OFIcIO NO·rAR1AL E REGISTRAL DE PRIMAVERA OÓ LESTE I MT. TA8EUONATO BARBOSA 
TabeJiio; ORCIOLE ALVES BARBOSA ' 

A". S~O Joio. 30· CE? neso.ooo· Tel. (66) 4S8--326l 

1:;~(·:-:'CDnh,:?çD PC:lt'· ~:~f:.\fn.;:~lh-i::,nçú\ , .. \ "f·i.nlv:"!. d(.; 
AllfI M GPMA RODRfGIJfS tiÀC,'i!RZ (3ú50)"HÉLOO WIllI ~AtW.ou(?392 

Dou ·f'(.::) " F n 
F']'. :i.(I),.:\ \·'(-,.'1'· ,;. 

!:dr 
ConH12!l'7~iHo 
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- FAZENDA SÃO JOSÉ 

PROPOSH f (5) 3464,3514, 3675QUADRA ZR-00102/AIII 

• AREAl 2.121,48 m2 

350 

TERMO DE CEssio E TRAN5FERENCIA 

• CEDENTE: HELDO WILLI WACHHOLZ. brasileiro, casado p medico, re~ident~ ! 
e domiciliado na Cidede de Primavera do Leste MT.Port.~dor 
do RG. 1.334.429 55P-PR e ClC. '26.22S.379-20. -, 

" " 

CONJUGE:ANA DA GRAÇA kODRIGUE5 WACHQOLZ t brasilaira,casada do lar. 

• CES5IONARIO: SILVAL DA CUNHA BARBOSA. Brasileiro. CBsado,Prefeito Munici-
o 

pai residente e domiciliado na Cidade de Matupa MT. Portador 
do flG. 2.020".025 55P/PR a CIC. JJ5.903.119-91. 

1)-l>e10 presente termo ficam cedidos e transferidos 'codos os 
- # - ~ direito;; a obriga""as ao eassiol1<lrio tua logo. digo tao 

• 
~cmante a responsabilidade de Proposta (a) ~ s 3464,3514 

3675, da quadra 02/A da Zona Regional desd. lotes ;i! s 
• • 11-12-13 com ares de, 2.121,48 m2. assumindo o c3ssiomario 

a rEssponsabilidade de preservar as' normas urbanlstlcas cl

Colonizadora. 

2)-A presente cessio e transfareneia ; feita em carater irra 
vogave1 e lrretrataval obrigando as partes seus herdeifos 

MATUPÃ/MT. 17 de ABRIL de 1995 

", 



• 
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ROPECUÁRIA DO CACHIMBO SA . 
- Colonizacão -> 

PROPOSTA: 1837 QUADRA: 04 LOTE: 06 e 13 

ZONA :ZR-001 ÁREA: 2.000,00m2 

TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 
" 

CEDENTE: JOSE ANTONIO GRECCHl PIROLLA, brasileiro, solteiro, 
médico, residente e domiciliado na Cidade de Matupá/MT. Portador do RG. 
7.368.753 SSP/SP e Cle. 031.100.618-30. 

CÔNmGE: 

C'." 
<, 

CESSIONÁRJO: CLAUDINEI OLIVEIRA , brasileiro, casado, auxiliar em 
computação, residente e domiciliado em CuritibalPR. Portador do RG. 
116.48945 SSP/MT e ele. 897.235.111-34. 

1- Pelo presente tenno e Cessão e Transferência, ficam cedidos e transferidos todos 
os direitos do contrato n° 1837 relativo ao lote n°. 06/13 da Quadra: 04, Zona: ZR-
001, assumindo tão somente a responsabilidade de preservar as nonnas lU"banisticas 
da Colonizadora, 
2- A presente Cessão e Transferência é feita em caráter irretratável e irrevogável, 

obrigando as partes e seus herdeiros, 

Matupá, 10 de Outubro de 2003 

CÔNJUGE: __ f-~---"I,-\;.-"-______________ _ 

CESSIONÀRIO:_+.-:-:-:-=-"'=:--=-:-::-==-___________ _ 

':;". 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TUPA 
CNPJ: 24.772.188/0001-54 
AV OH HERMINIO OMEITO - n'. 101 • ZE • CEP 78.525-000 
Fone: Telefon&: (66) Fax: 
pref.atencflmento®marupa.mtgov.br www.matupa.oom.br 

-
G.l\SI PGR 

Fls. 000335 
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Certidão Negatüva De Débitos Do Contribuinte 
352 

-- Contribuinte 
Nome I Razão Social 
CLAUDINEI DE OLIVEIRA 

CPF/CNPJ 
897.235.111-34 

Endereço 
FRANCISCO TIMOTIO DE SILAS 

Cidade 
CURITIBA 

Complemento 

-- Informações 
Nome Fantasia 

Atividade 

Finalidade 

Referência 

Certidão nO 0085 12012 

N" 
110 

UF 
PR 

Cep Bairro 
UBERABA' 

Inicio das Atividades 

Reasa1 vado o direi to d8. Fazenda Pública do Municipio d& cobrar quaisquer orédi tos 

triputários,. CERTIFICO, para & -finalidade acima indicada, ~ EXJ:S'l'IR, débi.tos, taxas, 

muitas e demais tributos lll\UÚ.e:i.pais, até a presente data. pelo que, na fOJ;ma elos 

dispositivos :.:egu.lamsntares viqcmtes I forneço a presente cBRTIOÃo NEGATIVA, a qual 

produzirá 08 efeitos .legais. 

Certidão válida até 29/03/2012 

PREFEITURA M\JNtCIPAl DE MATUP"e 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA 
CNPJ: 24.n2.188/0001-54 
AV DR HERMINIO OMEnO - n'. 101 - ZIi - CEP 78.525-000 
Fone: Telefone: Fax: 

UllU336 

Certidão Negativa De Débitos Do Contribuinte 

- Contribuinte 
Nome 1 Razão Social 

Certidão nO 0086 12012 

CLAUDIA MARILEI WELKE DE OLIVEIRA 

CPFICNPJ 
938.591.801-00 

End$l'GÇo 
RUA 08 ZR-001 

Cidade 
MATUPA 

Complemento 
02A13 

-- Informações 
Nome Fantasia 

Atividade 

Finalidade 

Referência 

UF 
MT 

Cep Bairro. 
78525-000 ZR-001 ZONA REGIONAl 

Inicio das Atividades 

Ressalvado o direito da Pazenda Púb~ica do Muni.cipi.-o de cobrar quaisquer orêd.itos 

tributários, CERTIF:ICO, para a finalidade aoima indicada, NÃO EXl:STIR, ~itoa, taxas, 
multas e dGmaia tributos muni.cipaia, até a préBenta data, pelo 'que, na fonna dos 

dispositivos ragulamenta:ees vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual 

produzirá os e~eitos legais. 

UsuérIo: MARVLAINE DE UMA SANlANA 

Certidão emitida em 29/02/2012 as 08:40 

Certidão válida até 29103/2012 

PRER:rruRA MUNICIPAL DE MAlUPA 
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Peixoto de Azevedo - MT 

Segundo Serviço Notarial e Registral Guedes 
33.708.44 7/000 1-7~ 

Antônio Guedes Ferreira 354 
Tabelionato Guedes 

Livro: 000026 == Folha 066 

S A I B A M quantos a presente ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA virem, 
que no ano do NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, de Dois Mil e 
Seis(2.006) aos 10(Dez) dias do mês de Outubro(10), Era Cristã, nesta Cidade, Município e 
Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante mm, 
"ANTONIO GUEDES FERREIRA", Notário, compareceram partes entre si, justas avindas e 
contratadas, a saber:- de uma parte como Outorgante Vendedora, a Empresa: 
AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A, com sede social na Fazenda São José. no 
Município e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, ínscrita no Cadastro Naciollal de 
Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do MF sob numero 03.208.36010001-71, e C,XL os ::.tcs 
constitutivos da sociedade na forma de i\ssemb!éia de Constituição de 23 de N0vembro de 
1.973, e da Ata de Eleição da atual Diretoria constante na Ata de 30 de abril de 2.002, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso(JUCEMAT) sob numero 
20020228899 em 11 de novembro de 2.002, representada, neste ato, põr seu Diretol' 
Presidente, Dr. NARCISO OMETTO, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula do 
Identidade RG numero 987.483 expedida pela Secretaria de Segurança PUbliCa do Estado 
de São Paulo(SSP/SP) e possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 015,653.1 '18/68, 
residente e domiciliado na Fazenda Santa Lúcia, no Município e Comarca de Araras. Estajo 
de São Paulo; e pôr seu Diretor Gerente, o Sr. HERMINIO OfVIETTO NETO, brasileiru, 
casado, iOldustrial, portador da Cédula de Identidade RG numero 9.843.431 SSP/SP (' 
possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 129.158.018/72. residente e domiçiliado f'ét 

Fazenda São João, no Município e Comarca de Araras, e cuja representaçJo é leite) <.f( .. 
acordo com o que dispõe os artigos 8° e 10, letra c'c", dos Estatutos Sociais da Empresa, e 
todos, neste ato, devidamente representados põr seus bastarlle proCuradores, Sr. EDM/R 
PER/POLU, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidad8 RG numere 
70.312.995/01 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Rio Grande do 
Sul(SSP/RS) e possuidor do cartão do C.P.F do MF sob numero 431,347.500/15, residente e 
domiciliado a Rua 25 numero 92, Bairro centro, na Cidade, Município e Comarca de 
Malupá, Estado de Mato Grosso; e a Sra. IEDA MARIA FREESE, brasileira, casada 
escrituraria, portadora da Cédula de Identidade RG numero '624.95'[ expedida flelá 
Secretaria de Segurança Publica do Estado de Santa Catarina(SSP/SC) e pOSSUidora do 
calião do C.P.F do MF sob numero 400,366.859/68, residente e domiciliada a :~ua 13 s/n." 
Bairro Centro, na cidade, Município e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, nos 
termos da Procuração Pública lavrada as fls, 044 e verso do Livro numero P/23 das Cati6rio 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da Cidade de Matupá/MT, pelo Tabelião Wilton 
Lemos Melo, cujo documento a mim apresentado, fica arquivado nesta Serventia em pasta 
respectiva; e de out"ro lado, como Outorgado Comprador, o Sr. SILVAL DA CUNHA 
BARBOSA, pecuarista, portador da ,Cédula de Identídade RG numero 2.020.025 expec!id3 
pela 'Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná(SSP/PR) e possl,ici(ll" de, ::""i";( 
do C.P-F. do MF sob numero 335.903.119/91 casado pelo regime de Comunhão Univetsal 
de Bens, na vigência da Lei numero 6.515/77, com dona ROSEU DE FÁ TlMA MEl .1-1 

BARBOSA, comerciante, portadora da Cédula de identidade RG numero 3.875076·') 
-_ ...... _., .. ---_ .. ~._- ..... -.'--'--"'. --'-"'~'----"-'"~. __ .. '--' ... ---_._ ... __ ..... _-- --- .-., .. " ..•....... _--- ---_ .. . 

Av. Rolary JntcnwciOllnL n° 394 - Centro - Peixoto de AZl!\'t'do ~ rvn 
Fone: - CEPc 78,S30-000 - Caixa Postal: 0062 

• 
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expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná(SS~~t:nr:mi'rn-r=j' 
Escritura Pública de Pacto Antenupcial, datada de 30 de Setembro de 1.983, às folhas n.o 
157, do Livro numero 02/C, das notas do 3° Tabelionato da Cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, pelo Tabelião Evaristo Dalcol Esteves, e devidamente registrada no Cartório do 1° 355 
Ofício da Comarca de Colider/MT, sob numero R/758 do Livro n.o 03/AUX, em 10 de Maio de 
1.990. residentes e domiciliados à Rua 08 R-Oi s/n.o na cidade, Município e Comarca de 
Matupá, Estado de Mato Grosso. Pessoas reconhecidas de mim, Notário, do que dou fé. 
Pela 'outorgante vendedora me foi dito que sendo senhora legitíma dona e proprietária, a 
Justo titulo e absolutamente livre e desembaraçados de quaisquer duvidas e ônus real 
inclusive hipotecas mesmo legais, de: UM IMÓVEL URBANO, situado no Perímetro Urbano 
da Planta Oficial da Cidade, Município e Comarca de "MATUPÁ", Estado de Mato Grosso, 
CORRESPONDENTE AO LOTE NUMERO 13, DA QUADRA NUMERO 2/A DA ZONA 
REGIONAL-001(ZR-001), COM AREA DE 819,00M2, compreendido .no Projeto de 
Colonização denominado "PROJETO INTEGRADO MATUPA", com os seguintes limites e 
confrontações: Dimensões:- Frente:- 20,00 metros; Fundos:- 21,96 metros; Lado Direito:-
36,42 metros; Lado Esquerdo:- 45,48 metros. Limites:- Frente:- Rua 08 R-i; Fundos:-

, 
L.otes n.os 04, 05 e 06; Lado Direito:- Lote n.o 12; Lado Esquerdo:- Lote n.o 14, e 
devidamente registrado no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° 
CIRCUNSCRiÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE COLlDER/MT, NO LIVRO NUMERO 
02 (REGISTRO GERAL), NA MATRICULA NUMERO R-01/M-5.282,em 30/Julho/1.990 e, 
achando se contratado com o outorgado comprador pôr bem desta escritura, e na melhor 

• 
forma de direito, para lhe vender, como de fato vendido tem, na pessoa do outorgado 
compmdor, o Sr: SILVAL DA CUNHA BARBOSA e sua mulher dona ROSELI DE FÁ T1MA 
MEIRA BARBOSA, anteriormente qualificados, o imóvel descrito e caracterizado nesta 
escritura, pelo preço certo e ajustado de R$167,97(Cento e Sessenta e Sete Reais e 
Noventa e Sele Centavos) importância essa que do outorgado comprador confessa e 
declara já haver recebido em moeda corrente pelo que dá pôr pago e satisfeito dando ao 
cornpr8dor. plena e geral quitação. prometendo pôr si e seus sucessores fazer boa, firme e 
vaiiosa essa mesma venda. obrigando se em todo o tempo, como se obriga a responder 
pela evicção de direito. pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quaisquer dúvidas 
futuras e transmitindo na pessoa dele outorgado comprador todo o seu domínio, posse, 
direito e ação na cousa vendida, desde já, pôr bem desta escritura e da Cláusula -
CONSTlTUTI. Pelo outorgado comprador me foi dito que na verdade acha-se contratado 
com a outorgante vendedora, a empresa: AGROPECUARIA DO CACHIMBO S/A, 

• anteriormente qualificada, na forma pela qual está devidamente representada, sobre a 
presente compra, aceitando-a pelo preço supra mencionado, e esta escritura, em seU inteiro 
teor, tal qual se acha redigida, ficando ratificados todos os dizeres. De tudo dou fé. !:m 
seguida, não foram-me apresentados conhecimentos de impostos pagos e certidões: O 

• Imposto Sobre Transmissão de Bens ImÓveis e Direitos a Eles Relativos (I.T.B.I), assim 
como as dem"is obrigações fiscais serão apresentadas pôr ocasião do registro da presente 
junto ao RG! competente. Certidão Negativa de Debito(C.N.D) sob numero 
076392055.10001080 expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL(I.N.S.S), Agencia da Sinop/MT, em 20 de Setembro de 2.005. Pelas partes me foi 
dito falando cada um pôr sua vez que dispensam a apresentação das demais ce.rtidões 
devidas nos termos do Provimentos sob numero 18/91 expedida pela CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em data de 17 de Outubro de 
1.991 e declaram sob as penas da Lei de que assume total responsabilidade pôr todas as 
ob,igaçôes de que dispõe o Decreto/Lei numero 7.433/85 de 18 de Dezembro de 1.985 
regulamentada pelo Decreto/Lei numero 93.240/86 de 09 de Setembro de 1.986. Expedi a 
Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI's) nos termos da Instrução Normativa da SRF-
_ .. _. __ . __ . __ .. _._._--- -----------------------

Av. Rotary InternacionaL 111
' 394 - Centro - Peixoto de Azevedo - MT 

Fone: - CEP: 78.530-000 - Caixa Postal: 0062 
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ESTADO DE MATO GROSSO ' '" "'~ I -" ..... "i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ Fls. O O L 339 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , 

I 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISsAo DE BENS IMÓVEIS E »IREITOS A !eLES R . _::J 

GUIA DE INI10RMAÇÃO DE I T B J N° .. -" 
OI - TIPO DE TRANSMISSÃO 102 - IMPOSTO CALCULADC? -_.~ 
01- 02 -IMPOSTO A RECOLHER 03 - Data de Vencimento 

INTER-VIVOS 

03 - DADOS DO ADQUIRENTE 

[

04- NOME: 
~IL VAL DA CUNHA BARBOSA 

105 - ENDEREÇO 

06 - CPF. I CNPJ: 
335.903.119-91 " 
04 - TRANSMITENTE: 
04- NOME: 

AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A 

1-71 

TIPO DO 
URBANO 

I ; 

Insc. Esl.: 

VALOR DA VI- lLav-,,-

R$ 

Código: Valor R$ 

em Multa Valor R$ 

~~,,=~=~;----+-;:;-;-~-r.;-~----I---~---"----"---+:~--"-:::""~"- """- -"- " """"""" 
TlVO DA Juros 

Valor Código Correção 1Vlonel:ma Valor R$ 

Valor Código . Valor R$ 

Data: 
18/10/2.006 do Emitente Visto do Func. Visto do Avaliador: 

I 
I 

356 
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~LICA FEDERATIVA DO HlF.~=-+--::fl=J· 

~y CARTÓRIO DISTRITAL DEUBERABA 

9"~ (0 ------tb 
~~ Folha: 

Escrivã 

Procuração Bastante- que fazem: 
CLAUDINEI DE OLIVEIRA e Outro 
A Favor de: 
CLODOALDO DE OLIVEIRA 

124 

.----.---.-.-------.--.----------.--.-.--.-----c-----.----~-- -~-

Saibam, quantos a presente virem, que aos vinte e 
quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dois 
(24/05/2002), em Cartório, neste Distrito de 
Uberaba, Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, pe-
rante mim, compareceram como Outorgantes: CLAUDINEI 
DE OLIVEIRA e sua esposa CLAUCIA MARILEI WELKE DE 
OLIVEIRA, brasileiros,casados sob o 'regime de Co
munhão Parcial de Bens, em data de 17/07/2001,' 
estudantes, ele portador da CI RG na 
1164894/5/SSP/MT, com expediçào em 27/12/1995, 
inscrita no CPF/MF sob na 897.235.111/34, ela por
tadora da CI RG na 1347927/0/SSP/MT; com expediçào 
em 16/09/1998, inscrito no CPF/MF sob na 
938.591.801/00, resi~entes e domiciliados nesta Ci-
dade de Curitiba/PR, na Rua Francisco Timóteo de 
SiInas nO 110, sobrado 06 - Uberaba; os presentes 
reconhecidos como os próprios de mim tabeliã que 

358 

...... 

esta subscreve do que dou fé, e pelos outorgantes 
perante mim, me foi dito que por este instrumento de "_·,'r

procuração e na melhor forma de direito nomeiam.e 
constituem seu bastante Procurador: CLODOALDO DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciante, portador 
da CI RG na 864.866/SSP/MT, com expedição em 
15/03/1990, inscrito, no CPF/MF sob na 
531.184.301/25, residente e domiciliado na Cidade de 
Sorriso/MT, na Rua Castelo Branco na j21; a quem 
conferem poderes amplos, gerais, iltmitados e espe
cificos para, o fim especial de tratar de todQs os 
assuntos e negócios dos outorgante~, pOdendo paia 
·tanto, administrá-los, e ainda, comprar, prometer· 
comprar, ceder ou prometer ceder, doar, permutar,. ,-
hipotecar ou por qualquer forma alienar quaisquer 
bens imóveis ou móveis de propriedade dos 
outorgantes, á vista, ou a prazo, 'receber sinal, 
prestações, preço total, passar recibos e dar 
quitação; assinar quaisquer escrituras com as cláu~ 
sulas e condições que convencionar, transmitir 
domínio, direito, ação e posse, e responder pel'a 
evicção de direito, e ainda, representá-los em Ta
belionatos e Registro de Imóveis, juntar e retirar 
documentos, passar recibos e dar quitação, , 
representá-los junto aos Bancos em ~ualquer praça; , 
podendo abrir, movimentar e encerrar contas: 
correntes, efetuar depósitos, emitir e endos~~~i:II$~·~;0 
duplicatas, retirar quaisquer quantias, emitir, e~" 
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~ CARTÓRIO DISTRITAL DE UBERABAb..q:. 
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Escrivã 

Continuação da folha 124 do Livro 180P 

1 P 
125 

**********************************************~******. 

dossar e assinar cheques e recibos, bem como ordens' 
de pagamentos, veri ficat"--saldos, sol ici tar saldos e 
extratos de contas, requisitar tal6es de cheques, ." 
autorizar débitos, assinar os necessários recibos e 
dar quitação, autorizar débitos, de envio de orden~-
de pagamentos; representá-los junto às repartições, 
públicas federais, estaduais, municipais, 
Autarquias, Junta Comercial de Mato Grosso, requerer, 
e assinar tudo que for preciso, pagar taxas,' receber 
importãncias, passar recibos, dar quitação, prest~r; 
informações, concordar, aceitar cláusulas e: 
condições, assinar requerimentos, declarações; po-' 
dendo admitir e' demitir empregados, assinar, CTPS, 
representá-los junto ao Ministério do Trabalho, 
Junta de Conciliação e Julgamento, fazer acordos,' 
pagar importância s, 'quitar débitos, receber e dar;'" 
quitação; podendo representá-los em concorrência 
pública, tomada de preços, pÓdendo em qualquer fasé= ~ 
da concorrência apresentar-- propostas, orçament()",;~, 

condições, de pagamento, prazos, firmar compromissOS;' ::~ 
ou acordos, assinar atas, receber e dar quitação, 
concordar, discordar, prestar informações, aceitar,: 
condições, preencher guias e formulários, assinár~ 
requerimentos, documentos; enfim, pratic'ar todos, .os~,: 
demais atos necessários para o bom, e fi~r' ~. 
desempenho do presente mandato, inclusive,' , 
substabelecer. (SOB MINUTA, Livro 2~MI, f·ls. 5~) A:' 
presente encontra-se devidamente protGcolada soq,n~': 
13,361, do livro 4-PE, às fls. 13, em data de 24:):i8,' 
maio de 2002. Certifico que 'a qualificação'aô; 
procurador, a descrição do objeto, da pres,ente, 'bem' 
como os demais eleméntos constantes do j5resent~-
mandato que se constituírem por mera declaração dos, 
outorgantes, quando for o caso, após a assinatura~:, 
aceitação do instrumento são inalteráveis, devendo' à" 
prova destas declarações ser exigida diretamente; 

• 0. 0 .:.~: -. 

pelos órgãos e pessoas a quem este interessar';',.: 
assumJ,ndo os outorgantes, responsabilidade civil- '8::, ' 
criminal pela veracidade das declarações. Eventtiai!'/ 
correções somente serão levadas a efeito mediant:-E(,a':\ 
outorga de novo instrumento. E, de como ass:i-m::'!p!: 
disseram do que dou fé, 'lhes digi teiesfe:; , 
instrumento de procuração, o qual depois de' ü'dõ';:g§ " 
achado conforme, vai devidamente assinada pela's: 
par-tes que o aceitaram, dispensando a presenç'a"e,~ 
assinatura de quaisquer testemunhas de acordoc,?m:::idfi 
Código de Normas, da Corregedoria Geral da JU~tiÇ)3,;{ 
.-l~ r"h..-lA d,-, P"r;,n" , Pom viaência, tudo Da pres~'nçél,.: 
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9l~ cp - -,nhnU", 
""4)'0-' Folha: 126 

Escrivã 

Continuação da folha 125 do Livro l80P 
**************************************~************** 

mim, Heliane Bueno de Oliveira, aux. de cartório, 
que a digitei. Eu , ___ ~<'~~5:::'?:::..__________ __ -, 
tabeliã, conferi, subscrevo e assino em pS5Il'co e 

VRC 384,62 = R$ 28,84-* 
Ol-CLAUDINEI DE OLIVEIRA 02-CLAUCIA MARILEI 
DE OLIVEIRA 

em 
original, ao qual 

seguida, 
me 'reporto 

)7 

confere em 
e dou fé, 

======== 
= 

= 

''0 Em TestO __ ~ ____ da Verdade 
~)~ 

= 

"f<.' Qi...A.....-...(..Q.... 

Patricia Lazzarotto 
. Tabeliã 

J/OSANGHA VAREIA 
Escrevente 

= 

= 
= 

= 
= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

tudo com o 

·3BO 

... .-: 

. , 
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Fls. 000344 

I 
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Expedi a Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI's) nos termos da Instrução Normativa 
da SRF-050/95. Autorizam as partes contratantes o Sr. Oficial e Registrador Publico do 
Cartório de Registro de I móveis competente a providenciar todos os registros, averbações e 
matriculas que se tornarem necessários a completa legalização do presente instrumento. E 
pôr se acharem assim contratados, me pediram lhes fizesse a presente escritura que, sendo 
lhes lida em voz alta aceitara orgaram e . ssinam-na, dispensando a presença e 
assinaturas de testemunh . strumentaisde acord com o Provimento sob o numero 01/87 
de 15 de Janeiro d .987 da EGRÉGIA/CORI} GEDORIA GERAL DA JUSTiÇA DO 
ESTADO DE MAl GROSSO, do que dou fé; e Rá'ra constar, Eu" ." 
(ANT6NI0 G DES FERREIRA), Notário-q ~ a fiz digitar, conferi e subscrevo. (aa) 
AGROPE A A O CACHIMB ~ ,p6 : E~. PERIPOlLl; AGROPECUÁR. IA DO 
CACHI Q IA,' OR: IED- R, I Al DA CUNHA BARBOSA. Nada mais 

'eJ origi)i1' do que dou fé. Para constar, Eu 
" T6N GUEDES FERREIRA), notário, conferi, subscrevo e 

tariais R$S1,SO - FCRCPN R$2,70 - Tabela "F" item 47. 

EM TESTO" 
-T~---=;;:';:;::;":: 

Av. Rot<lry Internacional, n" 394 - Centro - Ptixoto de A-~~~~~:i;;":~M-:r:"---
f'one: - CEP: 78.530-000 - Cai" Postal: 0062 . 

361 
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050/95. Autorizam as partes contratantes o Sr. Oficial e Registrador Publico do Cartório de 
Registro de Imóveis competente a providenciar todos os registros, averbações e matriculas 
que se tornarem necessários a completa legalização do presente instrumento. E põr se 
acharem assim contratados, me pediram lhes fizesse a presente escritura que, sendo lhes 362 
lida em voz alta aceitaram, outorgaram e assinam-na, dispensando a pr€!sengoW>--a&,3-Ífl<at\JI 
de testemunhas instrumentais de acordo com o Provimento sob o !}1I!!®-o 
Janeiro de 1.987 da EGRÉGIA/CORREGEDORIA GERAL ury-OJO' 

MATO GROSSO, do que dou fé; e para constar, Eu " 
GUEDES FERREIRA), Notário que a fiz digitar, co f4~bs<;,:e;;;(a.~~gg~~iÃftl 
DO CACHIMBO S/A, PÔR: EDMIR PERIPOLLI; Y'~'Y'~ 
PÔR: IEDA MARIA FREESE; SILVAL DA CU ~~~~qa9 
seguida confere com o original do que dou 
(ANTÔNIO GUEDES FERREIRA), notário, 
Serviços Notariais R$81 ,80 - FCRCPN R$2,70-

EM TESP" 
----~~~--------

" 

• 

Av. Rotary rnternacional, lt 394 - Centro - Peixolo de AZl.:.'vcdo - Nn;----·-··- .. '·'_0"". ___ .• 

Fone: - CEP: 78,530-000 - Caixa Postal: 0062 

-' 



l 

. CG~~:; :~;l 
Encontramos o Claudinei. Ele mora em Sorriso, como o i~'ãO e a cyQ.!Jjlda. 

O telefone deles é 66-3544-4229. De preferência telefonar à tarde. 

363 
Falei com ela, Débora. Comentei que os Cartórios de Peixoto de Azevedo 

tinham feito um documento equivocado de Claudinei, além dos dois imóveis 

que ele havia comprado realmente, mas que já vendeu. 

Ela disse que não lembra de ter assinado um segunda escritura, contendo os 

lotes trocados. Não quis dizer nada sem olhar as escrituras que ela tinha 

guardado. Pediu para ligar no dia seguinte. 

Eu não comentei que o terreno escriturado errado pertence ao Silva!. Nem 

, mencionei o nome dele. 

Apenas perguntei que, se fosse necessário, para corrigir o equívoco, se eles 

• assinariam algum documento. 

• 

Assim,as formas de corrigir odocumenlos do lole 13, do Silval, são: 

1) Os Cartório;; retificaram os registros, consignando que teria sido um 

erro cometido por eles: 

2) Claudinei e a Cachimbo fazerem uma escritura de revogação, de modo 

que o imóvel volte ao patrimômio da cachimbo, para então registrarmos 

a transferêhcia da Cachimbo para o Silval; 

3) Claudinei escriturar diretamente para Silval. Teria que fazer uma nova 

escritura, em que o Claudinei vende para o Silval o lote 13 . 

Teria que ver qual a melhor forma. Inicialmente, sé a escritura do lote 

13 para o Claudinei realmente não existiu nos livros dos Cartórios, 

penso que ela é inexistente. Logo, as sequencias das transmissões 

não terão continuidade. Mas se os cartórios não retificarem, essa 

anulação de documentq teria que ser judicial. Masl de qualquer forma 

deixo para você decidir que caminho tomar. 
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Claudinei e Claudia 

Em conformidade com os documentos apresentados, solicitamos 364 

, seja feita" uma Procuração por vocês dois, nd Tabelionato, 

: constituindo como procurador ALVACIR GASPARETTO, brasileiro, 

solteiro, empresário, portador da carteira de ídentidade RG n. 

068813~1-SSP/MT, CPF n. 535.874.481-91, residente e domiciliado 

no município de Matupá, para a finalidade de promover todos e 
, I '. 

· quaisquer atos envolvendo o Lote 13, Quadra 02-A, lona Regional 

· 001, do município de. Matupá, podendo assinar quaisquer 

documentos, escritura públíca, requerimento, declarações, fazer 

• Retificações, Distratas, e demais atos necessários. 
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~OSSO :a~.1·l; - SJ:";H .. MA UL lNHJRf-lf\Clll:: fiANCú uu i1!Ul:;J1 , 
21 ](I tlllO - AlITOrüENDIMENTO 1 UI). 4f: PAL DE MATUPA 
~;-:Hi47i~;14 

-. --". 
\3.,:\2 f FG~i 

r-ls. U~L348 

COI'II'ROVAN1E Ilf i'AGAMElHO 
, N° 101 • Zona Especial· CEP 78.525·000 

I 
l======.I 

cu [Im: flRl\lillA I II L1 DA !'IE 
/~GENC J fl" 3'~C';l"~ CfJf>n li: lL TERRITORIAL URBANO 00003032/2009 

Ce'Jn',,'(m1 (1 JJREFf: J TUf?{i NATUPA 
IÓvcI Dados para Baixa Manual Data de Emisslio Data de Vcncilllt!lHo 

Cm1i~:Y.1 d& 8?r·l'éI~: BlbltJl)l!!JIJt'!II-~: 505 19/1012010 29/10/1010 
. 

(; 1 fJ291)(llIOf) 1-(:. 
iLAMENT Valor Imoosto - R$ 3662 

DaLa do PflsumE'nto 
Va J OI' em Dl nhe11'O 
v~ 1 UI' ell\ Cheque 
Va I úl' rota I 

.:12:.-:t.?6:112Itl- J 
~!30( 1()3(!5(Ji 1(1-5 

27'10'201ú 
42.36 

[.l,OO 
42.36 

)]\"TE;\) oo-t P..\RCF.L.-\.(Sl t:j\'IFIC·\I),\(S) 1 Valor Taxa - R$ 77.39 

OOCIIMENTO: l1J27irJ 
(\!JI!.I'Jf!CACriU :~ISi.*: 

7. 2FU. (:2:~. 'JE~;. !l((I. ['I!:I 

\./ 

f. Ofl-t I~SCR1C\O ,!~ 00 1.lllfUIOO2A.t)OOIl 

NAL 

100.000.000.00 MOlrieula.: 123 

: 0000 

,0016'230003050005 

111 11111 1111 111 1 Ilil 1 1111 11111111111111111111111111111111 1/1111111111111111 i I I 111 !III 

Correções - R$ 3,66 
Juros - R$ 7,81 
Multas - R$ 0.00 
Total Acrescimos -
Descontos - R~ 5.73 

Total a Pagar - R$ 42,36 

11'ISTRl'CÔI'''S 

NÃO IU:CEIlER APÓS O 
VENClMléNTO 1)0 nt:llrro. 

Aut'cnticac;ão Mcranil'a no Verso 
Vil! Contribuinte 

. 

---------------------------------------------
ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
C.N.P.J: 24.772.188/0001·54 

Avenida Or. Hermino Ometto, N° 101 - Zona Especial - CEP 78.525-000 

Fone: (66) 3595-1037 

004-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO 00003032,/2009 
~- .. ~-------r----~~;=~~~~~~~=-~~~~~~~~~~--_T~~~~~~~-------------, 
() Exercício Parccla 11l5criç,io do Imóvel 

BANO OI de OI o 
Dados pan1 Baixa Manual 

305 

D<ll<l di.:: Cmiss<1n 

19/1 0/10 1 0. 

1):11<1 clt: V.:tlL:illlcnto 

29/1012010 

-OAIlOS DO Dí:BlTO ----REt": PARCELAMENT ________ II-lVU;alli1oll,rJWtQ$J:Q_"-_____ -RU.§,62_. 

1 
Matricula: 00005430 I.P.T.U.l2009 CONTEM 1104 P" .. Ct:LA(S) UNIFICAf)A(SII Valor,Taxa -Ri 77,39 

NICIAL 001 ATE 004 INSCRICAO N- 001.010.0002A.OOOO Correçõ,es R$ 3
J
66 

--LOCALIZAÇÃO 1)0 .IMOVEL R$ 7,81 

I 
RUA 08 ZR-OOI Número.: 2A I I Mu R$ 0,00 

Cid""e.: Matupá Bairro.: ZR·OOI ZON .. \ REGION.~L j-T,Lo>!.t"'a!!.I!:.A"'c"re"s""c!J.im"'o'""s'--______ -=-t 
Selar.: 010 Qundrl"l.: 002A I..otc.:OOOflll Descontos RS 5. í J 

--DAnos no CONTRIBUINTE 
_________________________________ ~T~o~ta~l~a~p~a~ga~r~ ______ ~R~$~4~22.,~36~ 

Nome.: SILVAL DA CUNHA BARBOSA C.P.F 000.000.000.00 rvlatricultl.: 113 

Cidade.: MAT\lPA 

Logradouro.: RUA Ol~ 21-11-001 

Bairro.: 21-11-001 

\Ir,: MT 

w.: 0000 

81610000000842362641201 301029000001 6230003050005 

11 I 11 I I I 1111 

I:\"STH.l '('Ürs 

~,'() IlECEIlEH APÓS o 
Vf]NClMf:NTO no n.:lliTo. 

Autcntic~H;âo Mc{'anica ntl Vcrsu 
Via BlInco 

365 
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~: JiL< ~;I ~;1H1,1 UI: HWOrtMACOES l;i;NCO DO 8RIISil iROSSO . 
27W:'lllfl AUTO'iITHM1HENIO Ji,3'?'1 IPAL DE MATUPA 
3%1 'I 7lé:1.j . 

~< , ., { ". -,~ l \,..""' .~~c.. ~"'0r\ 

Fls, U ~ O 3 4 9 

COt1f'RfJVM!I I: DE f'Miill'Hlro o, N° 101 - Zona Especial - CEP 78,525-000 ~--===---,~=~ 
r;UHJlE: r NU,GIlMA LIDA ME 
AGHICIA: 3';31-4 CU/liA: 5.039··X tAL TERRITORIAL URBANO 00003034/2009 

Convenio f'R,FtllURA t'Ir.TUPA - Inó\'cl Dados p<lra Baixa Manual Data de !~mis!-iii() DaHl ·de Vencimento 

CoaI yli ni:' 1;E!r"/-'us 81(.IJI.!tJOOIJiJ4-1 

Data (b PB9amf?nt..o 
Va I OI" 8111 Di nhei 1'0 
,ia I (W (lfll ChcQue 
lu I (l!"' r ot.éfl 

Ol(J21~i.lu(JOOi-1j 

JiJCI/Mi'NTO: 10271)2 
\IJT[:N f I CM:AIl SI SB[<: 
1,42'1.1[11:,2[1. 7FU14 

{: 
'-/ 

: I 307 . 
~ F,LAMENT 

; 
) \'ONTE!\'I 004 IIAUCELA(S) I.JNI""CAOA(S) I 

• 

:'GIJ526,j 121)1-: 
t!~~iln(i.)l17(IOl.i-= 

27 1f)/20jl 

43t~. 05 
o,or 

'U(;,05 

f E 004 I~~SCRICAO ?\~ 001 .01 O.OOO2A.OflOIl 
1 

ONAI, 

'000,000,000,00 Malrieula,: 123 

0.: 0000 

)0001 6 23000307000 3 

111111111111111 1111111/1111/111111111111111111111111111111111:11111111111 i li! 1/111/ 1//1/1/1 

19/1012010 29/10/2010 

Valor Imoosto - R~ 37663 
Valor Taxa- R$ 77.39 
Correções - R$ 37,66 
Juros - R$ 81.17 
Multas· R$ 0,00 
Total Acrescimos -
Descontos - I~S9AI 
Total a Pagar - R$ 436,05 

INSTRIICQE:S 

NAo lu:n:B1CR APÓS o 
Vt:""C1MENTO DO DI;:llrro, 

Autcnticaçfio MCl'anira no Verso 
Via Cunlrihuinte 

-

---------------------------------------------
ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
C,N.P,J: 24,772.188/0001-54 

Avenida DL Hermino Ometto. N° 101 - Zona Especial- CEP 78,525-000 

Fone: (66) 3595-1037 

//~ ~Excrcíci{} 
" DANO 

004-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO 00003034/2009 
Parcela hlscriçào do Imóvc! Dados para 13aixa MilnuaJ Da"! de ElllisS;lO Data de V~IlLimcnl(l 

OI de OI o 307 19/10/2010 2'Ji'01201C! 

-DADOS 110 IlEBITO REI": PARCELAMENT V_ªJ9L1mQ.Q5!:9_c_ .. _,._.J5J..JZ6.63 .. 

I I.P.1·.l!.l20M (.:O:\'TEi\) .0.04. I)AnCE~ ..• A(S) lL\lflCAOA(S) 11_ Valp_r ~ax.a. _ _RI'- 77
J
39 tvJülriculn: 00005432 '.. r~ -: _ _ _... -P . 

- :-IIClALOOI ArF.004INSCRICAO~ (101.010,000''',0000 Correçoes R$ 37 66 
-LOCALlZAÇAO DO IMOVE.L ; Jllm, R$ 81',17 

I RUA 08 ZR-OOI Numero,: 2AI3 Multas R$ 0,00 
Cidade,: Mnlupá Baiero,: ZR-OOI ZONA REGIONAL Total Acrescimos _ 

Setor.: 010 Qm!dra_: (j02A Lote: :000013 ~D~e"'sc~o~n~t~os=------~H~.olS2:;;JC\).,;!~J.I_1 
Total a Pagar R$ 436,05 -IlADOS 110 CONTIl! BtllNTE -----------_______ J-.:=='-'-::z"'-____ -""-"=c.::..-j 

I 
Nome,: SILVAL DA CUNHA BARBOSA CPT OOO,OOO,O(JO,OO Mateicula,: 123 

Cidade,: MATUPA UF,: MT 

l.ogradollfo.: RUA 04 ZH lwOOl 

Bairro.: ZHI-OOI 

816000000041360526412018010290000016230003070003 

I 11111 1111 il

l 

11111" !IIIIIIIII 11111 111 11111 

1\'ST1<I,;('ÜlS 

N!\O RECEBlêR APÓS O 
VENCIMENTO no OI::I:UTO. 

Autenticação Mecnnica no Verso 
Via Banco 

366 



• 

• 
• 

• 

::Ié:li" - ~iS1EI1A DE HlrORllllCOéS !irINr:~ IJJ i~I!>;IL rROSSO . 
271li..';!":I' - AUIO-A"lENOIMENTO lU','. 10 .IPAL DE MATUPA 

; 
I :":G1:171:::1'1 

C0I1PROVANTE DE PAGAMHI111 
lo, N' 101 - Zona Especial - CEP 78.525"000 

CL!r~!!I-: r r\RMiUA!/\ IIUA ME 
AGEI.JC f A: :J~::H com A: rAL TERRITORIAL URBANO 00003033/2009 

Convento f'REftllURA fl,1TUf'A 
.móvel Dados p<1m Bai;..;;) M,lJlUnl Data de Crnissiio DaLn de Vcncillll.:l1l0 

Co!1i ~lQ di? Bal'l'élS 81610uú!)Uu2··4 306 19/10/2010 29/10/2010 
__ o - • - ---_. ----

(.l10290(JOt)ill--t,l :ELAMENT Vaiar Imposto - R$ 20164 
1111.11 fi) rJ,19amenl.o 
Va I UI /?III 01 nMi :'0 

Valo,-· elll Che1l10 
Volo,' 10\.01 

3J422b412l11-!; 
L:.:nl)(I:::UblIOO-·j 

2( l!)'2ül!J 

&:3.42 
(J, (lO 

:ONTEM 004 I)ARCELA(S) lINIFICADA(S) I Valor Taxa- R$ 77.39 
TE 004 INSCRICAO N° 1101.010.00021\.0000 

ONAL 
OIlCtJMENro: 1I!2702: 
AUI~NI1Cl,CAn SIS8R: 
F:. 6Af: •. EW4.IV,2. P.F(,. RJO 

000.000.000.00 Matricula.: 123 

: 

': 0000 

10001 (, 23000306000 4 

1111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 III 11 11 

Correções - R$ 20,16 
Juros - R$ 43,40 
Multas - R$ 0,00 
Total Acrescímos -
Descontos - I{S 31.!8 

Total a Pagar - R$ 233,42 

INSTRt:('Ü..:S 

NÃO RECEBt:l{ APÓS O 
VENCIM~:NTO no Ilf:BITO. 

Autcntic~çflO Mcranka nn Vl'rsCl 
Vi" Contribuinle 

-

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

",r. 

ESTADO DE MATO GROSSO ·.,..f.!.:'.a1;" 

.~:; ê:;:$~.1"'- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
.:,,'e; >fb..'j" ;~~ "';-, 'c."".:",: :,~ C,N.P_J: 24.772.188/0001-54 

~. Avenida Dr. Hermino Omelto, N' 101 . Zona Especial· CEP 78.525·000 

-""'" Fone: (66) 3595-1037 . . 

004-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO 00003033/2009 

(/ 
\ 

Exercício Parcela Inscriçào do Imóvel Dados pan1 Baixa Manual Data de El11i!'~f\o O<lla de Vt;I1Cillll.::nto 

BANO OI d. OI O 306 19/10/20111 29/10120111 
.. 

-DADOS DO DÉBITO REI": PAI~CELAMENT 

I Matricula: 00005431 
I.P.T.\I./2009 CONTE;\I n04 I'ARCEL.·\(S) t:i\"IFICAIM(S) I 

:\IClAL 001 !\TE ClO~ Ii"\SCRlCAO;\" OOJ.ClIO.OOO2A,OOOO 
-LOCALlZAÇ.~O!lO IMOVEL 

I 
RIJA 08 ZR-OOI Número.: 2A 12 

Cidndc.: MrltupÍl B~)irro.: ZR-OOl ZONA REGIONAL 

Setor.: O J O Quadra.: 002A LOIe.:OOOO12 

-DADOS DO CONTRIBUINTE 

I 
Nome.: SILVAL DA CUNHA BARIlOSA CP,F OOO.OO().OOO.OO MfJlriculfl.: 123 

Cidade.: rvlATUPA I!F.: MT 

Logradouro.: RLJA (14 ZHI-OOI 1'-:0 : 0000 

Bairro.: lHI-OOl 

I ! I 

Valor ImRosto - __ . _ ... R.L29_L.!iL 
VaIQr. Taxa ______ ._. __ -M . .l7,39_ .. 
Correções R$ 20,16 
Juros R$ 43,40 
Multas R$ O 00 
Total Acrescímos -
Descontos RS 3US 

Total a 'Pagar R$ 233,42 

IXSTUl!('ÕES 

1i,\O HECEBEll APÓS O 
V"~N('IMENTO no n~:HITO. 

._-
Aütentit'llção IVh'("!mica no VeTSo 

Via Banco 
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" 
ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA 

CNPJ: 24. 772.188/0001-54 
AV DR HERMINIQ OMEno 
ZE 022 
Fone: 6635951037 
pref.alendimanlo@malupa.com 

101 
78525000 
Fax: 6635951244 
www.matupa.com.br 

Extrato de Débitos Contribuinte 

,xtrato de Débitos até 19/10/2010 GERAL 

:ontrlbuinte: 00000123 SILVAL DA CUNHA BARBOSA 

:ndcroço: RUA 04 ZH1·001 Nr: 000000 Bairro: ZH1-0Q1 

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

/. \ \ 
m ./Taxá Ti o 'I Ano Mês\ Leto Pare Vencido Vencimonto Valor Acresç, 
.P.l.U. D.V~,.J2009 3'032 1 17/04/2009 31/12/2009 36,62 11,'17 

.r.T.U D.V ......... 5431 2009 3:033 17/04/2009 31Jl2/2009 201,64 63.56 

.P.T.U! D.V. f 5432 2009 3034 17/04/2009 31tl2/2009 376,63 , 18,83 

\ TOTAIS 614,89 193,86 

TOTAL GERAL 614,89 193,86 (') 
/ Total Vencido 614,89 193,86 ; : 

~.,/ \./ Total A Vencer 

Emissão 19/10/2010 10:42:34 

GAl:~ I ?CR-l 
Fls. 000351 

I 
l.,-,,------_::J 

CNPJ/CPF: 00000000000 

Desc. Total Processo 
5,73 42,36 

31,78 233,42 

59,'11 136,05 

96.92 !11,~ __ 
, -

96,92 \11.83 "'" " 96,92 711,83 ) 
............ _, .. - . 

Pág:' 1 
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G.<\81 PÓI<l 
Fls, 000352 

l=:====. ,=.l' 

\ 

C
ICHA~ 369: [MATR~ • 

- 7-l -
v' o 

,W.::1J.77/1\·T ~) llESIVIEMIlR,\MliNTO 17,nS.1.OIl-l, 
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ANTONIO BARBOSA 

, Lote 02, quadra 103, Setor Industri

• ai em Sinop/MT - matrícula 1.167, 

CRI de Sinop - R$ 900.000,00 

• 
• 
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PARECER DE MERCADO 

A quem interessar possa, 

E--'-l 
....... N,'''''' 

G."~' I h;;R. . 
Fls. üSiJ35~ . 

. I 

._ .. .=l 

Conforme solicitação verbal de Vossa Senhoria, vimos pelo presente 
informar nosso PARECER DE MERCADO do imóvel abaixo descrito: 

IMÓVEL: Lote nº 02, Quadra nº 103, com área de 2.500 m2, situado no Setor 

Industrial, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, conforme matrícula nº 

36.815 do Cartório de Registro de Imóveis, 1º Ofício de Sinop - MT, em anexo. 

Tomando-se por alicerce a exposição acima, e tendo em vista, quanto ao 
terreno, localização, formato, extensão, características da zona, padrão do logradouro, 
situação e serviços públicos, seu tipo, avaliamos o imóvel quanto ao valor de 
comercialização em: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) . 

Sendo o que tinhamos a informar, colocamo-nos ao dispor. 

Sinop/MT, 18 de Novembro de 2016 . 

IMOBllIARIA CElESTE LTDA 

CNPJ nº 04.052.691/0001-28 

CRECI/MT nº J-0928 - 19~ Região 

Imobiliária Celeste ltda 
CNPJ n2 04.052.691/0001-28/ CRECf/MT n!! J-0928 - 19! Região 

Rua das Aroeiras, 617 - Centro - Sinop/MT 

Fone: 3511-0550 
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PARECER DE MERCADO 

A quem interessar possa, 

Conforme solicitação verbal de Vossa Senhoria, vimos pelo presente 
informar nosso PARECER DE MERCADO do imóvel abaixo descrito: 

IMÓVEL: Lote nº 02, Quadra nº 103, com área de 2.500 m2
, situado no Setor 

Industrial, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, conforme matrícula nº 

36.815 do Cartório de Registro de Imóveis, 1º Ofício de Sinop - MT, em anexo. 

Tomando-se por alicerce a exposição acima, e tendo em vista, quanto ao 
terreno, localização, formato, extensão, características da zona, padrão do logradouro, 
situação e serviços públicos, seu tipo, avaliamos o imóvel quanto ao valor de 
comercialização em: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) • 

Sendo o que tinhamos a informar, colocamo-nos ao dispor. 

Sinop/MT, 18 de Novembro de 2016. 

IMOBILlARIA CELESTE LTDA 

CNPJ nº 04.052_691/0001-28 

CRECI/MT nº J-0928 - 19~ Região 

Imobiliária Celeste Ltda 
CNPJ n2 04.052.691/0001-28 / CRECI/MT n2 J-0928 - 19~ Regi50 

Rua das Aroeiras, 617 - Centro - Sinop/MT 
Fone: 3511-0550 
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

LIVRO N. 2- REGISTRO GERAL 

OATA:-27.06.86:-DATA 02 02 (dois), da quadra n~ 103 (cento e três), situa- -

da no Setor Industrial, no Município de Sinop. Estado do Mato Grosso, COm-

a área de 2.50Om2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), dentro dos se

guintés liimites e confrontaççoéB:~NORDESTE:-Rua Aracaju. com 50 metros 
SUDESTE:- Com a data n9 04, com 50 metros, SUDOESTE:- Com a data ng 01. ca 
50 metrós: NOROESTE:- Rua Florianópolis, com 50 metros.-t-* 

PROPRIET~RIA~-COLONIZADORA SINOP S/A.-··· 

NtlMERO DO REGISTRO ANTERIOR:~Ol da matrícula n 2 7.134, do liv. ni 02-P.,do 

62 Ofício'de Cuiabá - MT. O referido é ve~~ou fé. S'nop, 27 de jun
nho de'1986. Osvaldo Reiners, Oficial.-· * . 

. . 
R-Ol-l.167:-OATA:-27.06.B6:-NOs termos da Ea~ritura Pública de Constitui _ 

ção de Garantia Hipotecária, e outras Avenças, lavrada em 24 de junho de 1. 

966. nas notas do Tabelionato do 62 Ofício de'Cuiabá - MT •• às fls. 180 à 
187, do liv. n~ 124, o imóvel da presénte matrícula é oferecido é dado em 

garantia,'hipotecária de 12 Grau, em favor do outorgado credor BANCO BRADE~ 

CO DE INVESTIMENTOS S/A •• Instituição financeira, com sede na Cidade de 

são Paulo - sP.! à Av. Ipiranga n Q 210, 11 Sobreloja, inscrito no OGC/MF.-~ 
sób o n2 60.886.092/0001-66, com seu Estatuto adaptado à Lei 09 6.404, de ~ 
15.12.76, aprovado pela AGE de 09.02.78, arquivado na JUCESP sob o n!li 727. C) 
094/78, em sessão de 24.10.78, no ato representado por seus bastante proc~ 
radares Angelo Valesn!r Sanches. brasileiro, casado. bancário , diretor re -

gional,' portadro da C.I. n2 46.9le-sSP"'M~. e do Cle na 004.745.761/91 e 
Bráulio ,digo. Brancisco Bráulio Vieira, brasileiro. casado. advogado. pOL 

tador da C.I. ni 430.072-SSP-MT •• e do ClC n i 353.916.691/20, ambos resi -

denteS e domiciliados na Rua Barão de Melgaço, CuiabÁ - MT., cfe. procura-

ção lavrada nas notas do Tabelionato do 172 Ofício de são Paulo - SP., às-

fls. 296. do 1iv. n!l 745, e como outorgante DEVEDORA - SINOP AGRO QUIMlCA-

S/A., Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede à Rodovia BR-163, Cuia-
bá - Santarém. KM 50', no 'Município de~inop. MT., inscrita nO CGC/MF. sob-
o n2 03.538.634/0001-90, com seu estatuto social devidamente registrado 

sob o n2 45.227, em 13.05.76, na JUCEMAT, no ato representada por 'seu Dir~ 
tor Presidente Enio Pipino, 'brasileiro, vi~vo.êmpres~rio, portadr da C.I.-

ng 1.389.636-SSP-SP. e do ele n 2 927.537.238/34, e no ato representada por 

seus bastante procuradores Ascânio Baptista de Carvalho, brasil~o, casado 
serventuário da Justiça, portador da C.I. n2 349.259-PR. e do Cle nV 002.- ~ 

780.339/20, residente e domiciliado em Maringá - PRo e Ulrich Eberhard Gr~ 
bért, brasileiro, casaào, empresário. portador da C.I. n 2 l62.250-PR. e do 

Cle n2 004.803.209/34, residente e domiciliado em Sinop ~ MT., cfe. procu-

ração lavrada nas notas do Tabelionato Fratti de Maringá - PR., às fls. 30 
do liv. n2 42-P. e como INTERVENIENTE GARANTIDORA - COLONIZADORA SINOP S/A 
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Pessoa Jur~dica de Direito Privado, com sede à Praça das Bande~ra~ n2 01 • 

em Sinop - MT •• inscrita no CGC/MF. sob o n; 03.489.210/0001-69, COm seu -

contrato social arquivado na'JUCEMAT sob o n2 20.204 e Escritório na Cida
de de Maringá -'PRo, inscrita no CGC/MF. sob o nR 03.488.210/0002-40, repr 
sentada por ·seus diretores ~nio Pipino, retro qualificado, e João, Pedro M2 

reira de Carvalho, RG~ n9 4.J.70.802-SP. e do ele n2 OO~.777.629/87. brasi
leiD, casado, empresário, re9ident~ e domiciliado em Maringá - PR., no ato 

representados por seus bastante procuradores Ascânio Baptista de Carvalho
e Ulrich··-Eberhard Grabert, retro qualificad~5. efe. procuração lavracia nas 

notas do Tabelicnato'Fratti de Maringá - PR., às fls. 22, do liv. n2 42-P. 

VALOR DO FlNANCIAMENTO:-CZ$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzados), pelo
prazo de 1S0 (cento e oitenta) dias, b taxa de 29% a.a.- CONDICOES:- A fa! 

ta de pagamento de qualquer quantia no seu vencimento ou o descumprimento

de qualquer outra obrigação prevista na referida Escribura e em todas as -
demais cláusmlas e c~ndições;di9o, d~~ais hipoteses previstas nos Arts~ n~ 
762 e 954, do C~C. faculta ao CREDOR, o direito de considerar totalmente -
vencida e exigivel a divida, independente de aviso ou ~otificação. cas~ o 
credor concorda em receber qualquer quanti~ em atraso, o fato será havido
com mera tolerância, sem importar ~~ novéação ou ~lterção da presente Es -
critura, e serão êssa~ quantias acr~scidas dos juros morat6~ios de 12% a.a 
comi~são"de permanência, à taxa prevista no co~trato do financiamento refe 

rido, multa de 10% sobre o princip~l e a~essórios, todos calculad~s a p~r: 
tir do vencimento. Se o credor for obrigado ~ recorrer aos meios judiciais 

para" o recebimento de ~eu crédito, ~lém õo~ encargos moratórios pactuados

e devidos até a efetiva liquidaç~o da dívid~. custas processuais, h~norá -

rios'aõvocat!clos, despesas de protestos e demais cominações'de direito. -
A Interveniente Garantidora se responsabiliza solidarimmcnte com" a devedo

ra pelo cumprhU.ento de todas '"as obrigações ayeçadas, abrangendo a presente 

hipoteca, não apenas os terrenas,como também as benfeitorias e todos os m~ 
lhorarnentos. As partes elegem o foro da comarca de são Paulo - Sp~ ,pra 

qualquer ~ção que decorrer da pre~~nte E5critura. podendo optar pelo f"~ro
da situação dos imóveis, ou do~ínicio das devedoras. 'para ef~ito doe Art.-

818 do C.C., as partes estabelecem o valor de Cz$ 12.145.000,00 (doze mi -

lhóes e cento e quarenta e cinco ~il cruzados), que é o vaiar da avaliação 
E"todas as demais 'cláusulas" ~ condições constantes da referida Escritura.

REF. n2 ,1.214 do 1~v. n 2 oi. O referido é vzr~~ ~ou ~nop, 27 de " 

~unho de 1986, Osvaldo Reiners, O:icial.-*.~ ~ " 

~º2-1.167:-DATA:-18.º3.87:-HIPOTECA DE 2" GRAU:-Nos termos da Escritura -
Pública de Prorrogação de venoimentos, confissão de DíVidà, outorga de" Re -

> í'orço de Garàntiaa e outras avenças, lavrada eql 26 de fevere"iro "de 1987, 

naS notas do Tabelionato do 17 Q Oficio de são Paulo _ SP., às fls. 177 do 1 

I" 

• 

• 
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l1v. nQ 2.397, o imóvel ~a presente matricula, bem como aS benfeito . -~ 

rias existentes sobre o mesrao e as que vierem a ser acrescidas, são -I 

oférecidos e.dados em garantia hipoteciria de 2Q Grau, em favor do _, 
BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTOS S/A.,' Com sede na Capital de são Pau 
lo, na Avenida Ipiranga, nO 210, l' sobreloja, inscrito no CGC/MF. _, 
sob o nO 60.885.092/0001~66, com seu contrato social adaptada à Lei' 
nO 6.404 de 15.12.76, aprovado pela AGE de 09.02.78, arquivada na JU~ 
CESP, sob o nO 727.094, em sessão de 24.10.78, neste ato representado 
ma forma do art. 12, parágrafo unico de seu estatuto, por seus diret 
res Antonl~ Bornia e Edson Borges, brasileiros, casados, bancários, _ 
RG. nOs 11.323.129-SP. e 2.637.938-SP., residente e domiciliados em ' 
são Paulo ~ SP., eleitos pela Reunião Extraordinária nQ 88, do Conse~ 
lho, de Administração e Controle de 10 de março de 1986, na JUCESP. 
sob o nO 215.793, de 14.05.86, pela devedora SINOP AGRO QUÍMICA S/A" 
Pessoa JUr!dica de direito privado,'com sede à Rodovia BR-163, Cuiabo 
Santarém, Kfu 507, Sinop _ MT., inscrita no CGC/MF. sob'o na 03.538.6 
'+/0001-90, com seu estatuto social vigente, arquivada na JUCE)/~T, 50 
o n. 18.124, em 06.08.81, neste ato representado na forma do art. 250 
do referido estatuto, por seu Diretor Enio Pipino, brasileiro, viúvo, / 
empresário, inscrito no CPF/MF. sob o nO 027.537.238/34, portador do' ~Ç)< 
RO'. nO 1.389.636-ssp-sP., residente e d01:liciliado em Maringá _ PR., _ 'i$~ 

,... ... c:i 
eleito pela 57" Reuniao do Conselho de Administraçao, realizado em O é 

r'" 06.86, registrada sob o n. 28.034, em 17 de junho de 1986, na JU~~T ~~ 
e" Ulrich Eberhard Grabert, bra&ileiro, casado, empresário, portador I :;..r 
do RG. nO 162.250-PR., inscrito no CPF/MF. sob o nO 004.803.2091'34, -
residente e domiciliado em Sinop ... MT., doravante designados avalis _ 
tas, e cOmO dadora da garantia real a Garantidora COLONIZADORA SINOF' 
S/A., Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede à Praça das Bande 
ras na 01, em Sinop _ MT., inscrita no OGC/MF. sob o nO 03.488.210/00 
01/69, com seu e~tauto vigente aprovado pela AGE/O,' realizadas em 30. 
04.81, registrada sob o nO 17.863, em data de 30.06.81, na JUCEMAT, -
representada na forr.la do Art. 12 0 do referido esta.tuto por seus dire
tores, eleUos pela AGE/O, de 30. 04. 8lf', com mandato de 03 anos, regis
trada sob o na 24.059, em 25.05.84, no referido 6rgão, por seus Dire_ 
tores Enio P1.p1no, já,.- qua111"1cadoi e João Pedro Horciru. de Carva1ho ' 

rasileiro, casado, empresário, portador do RG. nQ 4.1?O.802-SSP-SP., 
inscrito no CIC sob o nO 002.777,.629/77, residente e domiciliado em -
,Maringá - PR., VALOR:-Cz$ 8.771.700,00 (oito milhões, setecentos e ~ 
tenta e um mil e setecentos cruzadOS), referente aO Contrato 441.879/ 

" firmado em 26.12.86, pelo prazo de, 60 dias, mais a taxa eretiva de 
250% (duzentos e cinquenta por cento) perfazendo este total. PRAZO:~' 
rorrogado por mais 02 meses da data- do contrato acima, vencendo_se ' 

'---------------________________________________________ SeGUE ____ ~ 
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portanto em 26.04.87; Incidindo ainda De à taxa de 0,0041~ ao dia; , 
ncargos a mesma taxa do rendimento que ror atribuido às Letras do 

Banco .Central - Fiscal, no per1odo, acrescida de juros à taxa efetiva 
anual de ~O%; Pagamento em uma ún~ca parcela vencivel em 26.~.87; SU 

bst~tu1ção da Nota, Promissória, por uma outra, nas mesmas condições -
daquela, no v,lor de. ~0.500 .• 000,OO (dez milhões e,qu:lJ:lhentos mil' 
cruzadOS), dev1damen~e aval1zada pelos avalistas, r~trç menciona~os.' 

Garantidora responsabil1~a-~e juntamente corn.a D~vedora o exato cum 
primento de todas ,as obrigações por ela nssui'rl-idas, desi.stindo expres
samente dos beneficios previstos nos Arts. 1,491, 1.498, 1.502 e 1,50 
3, do C.C. e 261 e 262 do C.Com~rc1a1 ~rasi1eir9. Ocorrerá. o venci~en 
to antecipado se a Devedora. ou Garantidora alienarem oç imóveis em ~I 

gBr~ntia, não os substituir por outros dentro do p~azo de 30 dias. As 
p~rtes elegem o Foro da Comarca de são Pau+o para dirimir qualquer I 

úvida sobre a referida 'Escritura. Condições:- AS constantàs. da refe-
rida Escritura, cóp~ arquivada. REF. 3.~95 do 1iv. n Q 01. O.referido 

(llou fé. 18 de março de 1987. Osvaldo Reinero, Ofi-

R-03-1.167:-DATA:-Ol.09 •. 87:-HlPOTD::A DE 30 GR;\U:- Nos termos 'da Es
cri.tura Pública de Prcrrogação de Vencimento" Confissão .de Divida,." 
Outorga de Reforço de Garantia Hipotecaria e Outras J\.venças, lavrada 
em 21 de Agosto de 1987, nas notas do T,abelionato do 6Q Ofício de ,-' 
Cuiaoá-HT., às 1'15. l58/160vo , do liv. nO 151, o imóvel da presente' 
matrícula. é oJerecido cemo !Jurarltia na prorrogação de v.enciment,o e ' 
confissão de dívida, em favor do Outorgado Credor BfillCO BRADESCO DE' 
INVESTIHENTO S/A., com sede na Capital de são Paulo, na Avenida lpi
ranga, nO 210, l~ sobreloja, inscrito no COC/MF sob hO 60.885.092/00 
01-66,. com. sou estatuto. adaptado à Lei 6.404., de 15.12,?6,aprovado' 
pela AGE de 09 .. 02.78, arquj.va.do na.JUCESP sob ng 727.094 em sessão' 

de. 24.10.78, ncst~ a:to representado por. seus bastante procuradores, ' 
AngOla Valccnir 8anche3, bra.sileiro, ca'::;,ado, bancário, Diretor Regi.Q 
na'l, portador' da C.I. RG nO 46.91.8-SSI'/MT •. c do eIC nO 004.745.761-
91; e Cleone Uostiro'la Aveiro, brasil.eir?~, divorciaÇla, advogada, in~ 

crita na OAB-MT sob nO 8.475 e OAB-SP sob nO 81.781-A, portadora da' 
G.I. RO nO 797.4{!9-2-SSP/PR. e do ele nO 434.323.449-53, ambOS com' 
endereço à: Rua Barão de Helgaço nQ 3..5'25., em Cuiabá-Hl'., conforme .. ' 
procuração lavrada nas notas do 17Q Tilbel~ao (le Notas de, ,São Paulo -
Capital, às fls. 270, do liv. nQ ?49, e como Outorgante Devedora SI
HOP AGRO OUtNICA S/A., pCGt;os. juri.dica de Direito, Privado, com sed.e ' 
à Rodovia, BR_-163, Cuiabá. .. Santarém Km 5'07, no Hunic1pio de. Sinop-HT., 
,inscrita no CGC/MF sob ns' 03.538.634/0001-90, com est,'ltuto social vj. 
gente, arquivado na J1rCEH.';'T SOb nQ 18.124 em 06.08.81, neste ato re-
~--~--~~----------------~~ ____________________ ~ __ SEGUe __ ~-/ 
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,.-1>!_at_._n~O:;'~~A~ÂO . . l - ;oi\7oí :~~1l 
presentado na forma do Artigo 252 do. referido estatuto por seu Dire-

tor Presidente Ento Pipino, brasileiro, viúvo, empres~rio, portador' _===.l 
da.C.I. RG nO 1.389.636-SP. e do eIC nO 027.,37.238-34, residente c ' 
domi.ci11ado na Rua. Antonio Salerna ns;! 352, em Naringá .. PR. t eleito pe .. 

la. ,7ª- Reunião do Conselho de Administração, realizad.a em 02 de .Tu -

nho de 1986, registrada. sob n9 28.0:;4, em 17.06.1986 na J1JCEHAT; e I 

como Avalistas. de nota promissória .de gàrrultia adiante referida e d~ 
vedares solidári.Os, doravuntes 1.esigna-dos Av~üistas, ENIe PIPINO, Sl!; 

pra qualificado, e Urn-rCH EBffiP • .AHD GRABERT,. brasileiro, casado, em -

prosário, portador da C.I. RG nO 162.250-PR. e do ele LO. OC4.803.209 

34-" residente. e domiciliado em Sinop-l1T., e. CO!1l0 Interveniente G~ran 
tidora, fiadora e principal pag~dora, solidariamm te, responsável _1 

com" a Deyedora COLOHIZáDORA amor S/A., pessoa juridica de dir~~.to t 

privado, com sed~ à Praça das Bandeiras nQ 01, em Sinop-MT., inscri-
ta no CGC/l1F pob n!),",03.488.2l0/0001-69, com seu e~tat1,)to vigente - I 

aprovado pelo AGE/O, rea.lizados em 30 de abril, de l<)Bl, registrada • 
sob.nQ: 17863, em 30.06.81, na JUCE~<1Al', represent;;..da :pé'. i"orrna do. art,i 
go l2Q do referidc es~atuto por seus D;lretorez eleitos pelo AGE/O, • 

de 30.04.1984, com mandato de 3 anos, registrados sob nº 24.059 em I 

25.05'.1984, no referido orgão, por seus Dire.tcr~s Enio Pipino-, já _f 

qualificaro e J'oão P~dro Horeira de· Carvu.1ho,braa:!.!.eiro, casado, em-' 
prosário, portador da C.I. RG nO 4.170.e02-SSP/SL e do Cle n2 002.7 

77 .. 629-77, residente na J...v. T~a.dente~, 877, ~m Ha~ingá-'PR. ~.:_t 

Cz~14.000.0üO,OO (quatorze milhões de cruzados), será acrescido de' 
juro~ legais á base de 12% a.a. mais a varl.açã.o do?- LBC Fisca.l, até o 
integral çump:;-imento do pagamento. Em substituição à nota promissó -

ria de·garantia emitida anteriorm~~te, a Devedora emite e entrega ao 
Credor nest~ a.to,. uma ou~ra ~'pro-solvendot1 no v~lor estimado de· Gz$. 
28.Ç)OO.Ooo,oo Cyinte e oito milhões de cruzados), correspondent~:s a' 

duzentos (200%) do valo~ devido na a~inea b, da referida Escr~tura I 

com v~llcimento em 12.11.1987, devidamente avalizada por Enio.Pipillo' 
e. Ulr~ch Eberhard Grablfrt. Ficam l]lant~das ag Garantias anteriores r~ 

: presentadas pelas imóveis dados em primeira e segunda hipotec?Ls •. .m! 
ZO~~ Fica prorrogado por mais 90 dias, vencendo em 12.11,87. A Gar~ 

tidora assina também na qua.lidade de fiadore,g e principal Pagador~ , 
respcnsabilizando·se eom a Devedorá p~lo exato cumprimento de tOdas· 
as obl."'igações por ela. assumidas na Escr:_tvra, desistindo 'expressamen 
te dos benêfícios pr·ovistos nos '-rtigos 1.491, 1.498, 1.502, 1.,03 I 

do Códig9 Civil, 261 e 262 do C9digo Comercial. Ocorrerá o vencimen
to antecipad.o da d1vida total da Deyedora se os imóv~is dados em ga

~ant:j.a pela Garantidm;a, fOI'em alien.ados ou 6ra\Tados, tot!3.1 ou parcl 
almente, por qu~lquer espécie, ou se Os referiios imóv0is forem des~' 
propriados total ou parcialmente.e ;J. Deyedora ou a Garantidora não' 

os substituir OI' outras no prazo de '0 (trinta) dias suj~2<3t~s pre-

. 
J 
/' 
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viamento à apreciação do Credor, As partes ratificam Q mantém todas' 
as cláusulas anteriores convencion<:tda~ nas escritura públicas cita. -
das." As partes ele~em o Foro principal da.Cidade,de são Paulo~SP., I 

173ra todo e· qual"quer açã,,2que decorra da pros"ente escritura, podendo' 

o Credor, a seu critério, optar pelo Foro da situação do imóvel ou ' 
dos domicilios da Devedora ou da. Garantidora. Cond.içõ0s:~ As constan 

tes da referida Escritura, cópia arquivada. REF. nO 4.773, do 1iv •• 

nQ 01. O referido é ve:rda:l.~fé. "mo 01 de 5ctembro de 1987. 
Osvaldo Reiners, Oficial.-

. . '" 

AV-04-1,167:-DATA:-22,09,88t-LIBERAClIO:-Procede-se a esta averbação' 
nos termos de uma Carta de Liberação, expedida em 25 de Janeiro de -
1988, pelo Banco Bradesco de Investimento S/A., Agência de Cuia~-MT 

devidamente assinada pelos administradores do mesmo, comprobatória -
da li~idação total de seus débito8 constantes d9 R-OI, R-02 e R-03-

anteriormente citados, para constar o cancelamento daqueles regis"- I 

tros. REF. n 2 7.213 do liv. n2· 01. O referido· é verdade e ~~~_~~~ -
Sinop, 22 de setembro de 1988. Osvaldo Reinara, Oficial.~~ 

R-OS-l,167:-DATA:-05.01,89:- Nos termoe da Escritura Pública de Da -
ção em pagamento, Assunção e Confissão de D.ivida, lavrada em 28 de -
dezembro de 1988, nas notas do Tabelionato-do 62 Ofício de Cuia~- , 
MT" às fls. 195 à 197, do liv. n Q 164, o·imóvel da presente matríc~ 
la foi dado em Dação em pagamento ao OUTORGADO CREDOR ~ NOROESTE" -
BANCO NOROESTE S/A" com sede na Capital do Estado de são Paulo, na' 
Rua Alvares Pehteado 216. inscrito-no CGC/ME sob n9 60.700.556/0001-

12, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Co -
marcial do Estado de Sãq Paulo sob n9 4.711 •. ~m 27.11.23. no ato re
presentado por seus procuradores Rolembe~e pradela, brasileiro,· 
casado, banc'rio, portador da C.l, RG nR 993,862-SSP-MT e do elC n2t 

138.174,001-44 e valdir Gonçalves Ramos; brasi.leiro. 'casadO, bancá -

.rio, portador da C,I. RG n2 10.641.409-SSP-S~, e do ClC n2 089,996.

.198-20, residentes em Cuiabá-MT. conforme procuração passada às fls. 
251. do liv. n i 493, do 139 Tabelionato de Notas de são Paulo-SP.r -
como OUTORGANTES DADOR a COLONIZADORA SINOP S/A pessoa jurídica de -
direito privado, com sede e foro à Praça das·Bandeiras n~ 01 na Cid~ 

de e Município de Sinop-MT, inscrita no CGC/MP sob o nO 03.488;210/-
0001-69, no ato· representada pelos procuradores Ulrich Eberhard Gra
bert. brasileiro, casado, empresário, portador do RG·nD 008.6S9~MT -

e do elC n e 004.803.209-34 e Osvaldo Batista Neves, brasileiro, cas~ 
do, contador, portador do RG n. 125,862-SSP-MT. e do ele nO 108.462. 

·809-06, ambos residentes e domiciliados em·Cuiabá-MT. conforme pro -
. euração lavrada As fls. 187. do liv, n~ 58-P. nas notas do Tabelio -
nato Fratti de Maringá-PRj. como DEVEDORES - COLONIZADORA ~~~~ 

I-
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já qualificada e SINOP AGRO QU!MICA. S/A. I pessoa jurídica de direito' r 
privado com sede -na BR-163, Km 507, Município de Sinop-MT. COC/MF so 

na 03.538.634/0001-90. no uto representada pelo procuradores Ulrich I 

Eberha'rd Grabert e Osvaldo Batista ,Neves. anteriormente quali.ficados 

conforme proCuração lavrada às fls. 189, do liv. n2 58-P. nas notas' 
do Tabelio"nato Fratti de f.1aringá-PR ·e Enio Pipino. brasileiro, viúvo, 
empresário, portador da C.I. RG n 2 1.3B9.636-SSP-SP. e do ele n2 027 

537.238-34, residente e domiciliado em Maringá-PR. no ato representa 
do pelos procuradores Ulrich Eberhard Grabert. e Osvaldo Batista Ne 

ves, anteriormente qualificados. conforme procuração lavrada às fls. 

188, do liv. n 2 S6-P, nas nota~ do Tabelionato Fratti de Maringá-PR •• 

O NOROESTE tornou-'se credor do's DEvEDORES em razão dos ,seguintes ope 

rações de crédito - Contrato de ECC - Giro n~ 501077-33 de 16.12;87. 

>no valor de 'Cz$ 3 .. 300.000.00 (três milhões, trezentos mi-l c'ruzados) 

'vencido em 16.02.88. "desconto -de titulas, bordero n~ 300 .. 104 .. 117, da 

30.10.87. no valor de Cz$ -321.687,97 (trezentos ê vinte é um mil.g -
seiscentos e oitenta e sete e:ruzados' e noventa e sete eenta"vo&). com 

ven~imento ~ra 15.12.87, desconto de borderô n 2 364511428. de 30.12 

8? no valor de CZ$ 3.981.000.00 (três milhões e novecentos e "oitent 

e um mil cruzados). com vencimento ~ra 14~Ol.S8. dêsco~to de titulo 

bordérô 424223964 de 16.12.87, no valor de C~$ 7.290.000,00 (sete,mi 
lhões e duzentos e noventa mil cruzados). com vencimento para 15.02. 
S8, todoá .. realizados cóm a Sinop Agroquimica S/A.. , contrato 'de ECC-G 

ro n2 501043-91, firmado com a Empresa CÓlonizadora Sinop S/A. em'10 

11.87, no valor de Cz$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil cru 

zados), com vencimento em 11.01.88, e Contrato SCC-airo n 2 501.044. 

74, firmàdo com o Sr. Enio Pipino, em 10;11.87. no valor de Cz$ 2.00 

000.00 (doi~ milhõês de cruzados·). com vencimento para 11.01.88, OS 

contratos acima fazem parte integrante e inseparável da Escritura. 

não sendo a divida ac~a pago nae respectivos vencimentos. perfazend 
Portanto a divida dos· DEVEDORES perante o NOROESTE ó valor de Cz$ 26 

126.201,69 (duzentos e sessenta e seis milhões e quatrocentos e vint 
e seis'mil ~ duzentos e um cruzados'e seseenta e,nove'centavos). -div 
da essa; reconhecida Pelos DEVEDORES como l{q~ida, certa e exigível. 

e reconhecendo os 'DEVEDORES a impossibiiidade de pagar totalmente ~ 

Oivida ~onfessa~a em moeda corrente, a OUTORGANTE dispÕe a pagar par 

te da divida, decorrente dos contratos, no'valor de CzS 73 ... 514.000,0 

(setenta e três milhõ~a e quinhentos e quatorze mil cruzados) dando 

em pagamento·bens de sua propriedade livre e desembaraçado de Ônus 

reais, pessoai~, judiciais, extrajudiciais ou mesmo legais. inclusi 
Vê impostos em atrazo. sendo assim os OUTORGANTES, transmitêm ao NO 

ROESTE todo o domínio. posse. diréito.e ação que sobre'o referido im 

vel exercem comprometendo-se por si. seus herdeiros e sucessores a 

fazer esta escritura sempre boa firme e valioso e a responder pela 
SEGUE --~ 
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--- CONTINUACÃO ;:;:-=:;-ç:::-:;;~-:o:~;;;:::::::;;;;;;:;:;:;:~~;:::'='~;;;;;:;~ evicção de direito na forma ,da lei. Em- razao da daçao ora concretiza 
da o saldo ,devedor remaneseen'te n~ valor d,e Cz$ 192.912 .. 20.1,69 (cent 

e noventa e dois milhões, novecentos e doze mil e duzentos ~ um cru 
,zados e sessenta e nove centavos). f'ica" quitado através da assinatur 
nesta data d,o instrumento Pll%:ticular de Assunção e Confissão de Divi 

da, firmado pelo SI::. Enio Pipino, e Aval da Sinop AgroqUimica S/A e 

~olonizadora Sinop S/A, deve,ridõ,:..'ser pago ,em 27.12.1992, me,diante clá 

Bulas, condições, garantias e termos do referido in9trume~to par~icu 

lar que -ficam expressan,.ente ratificados pel:as partes, fazendo parte 

integrante da Escritura o qual extingue e substitue, por. novação o 
,saldo devedor dos contratos mencionados na prese;nte escri.tu·ra nos, 

termos do Art. 999. I e 11 do Código Civil Brasileiro. A Noroeste 

a,ceita ~ presente OA~O como fora redigida. dando por ·tôtalmente pag 

e satisfeito. Condições:- .As constantes da ,refe.rida Escritura, cópia' 

arqu,ivad.a. ~EF. n2 8'.289 do ,liv. n2 01. I.T.B.I .. ,no .valor de Cz$ 

470.280,00, em conjunto com outros ,imóv.eis. O referido 

dou f,é. Sinop. 05 de janeiro de 1989. Osvaldo Reiners,· Oficial.-

R-Ó6-1.167:- DATA:-13.1l.00:- Nos termos da Es~ritura Pública de C~ 
pra e Venda. lavrada em 25 de Setembro de 1.989, nas No~as do.Cartó

rio do 6S! Ofício de' Cuiab~-MT, às Fls. 1.17/118, d~ livro n Sl 174. o ' 

,imóvel da p~esente matrícula foi adqui~id~ p~r LINDOMAR RODRIGUES ~ 
TElXEIR~ portador da CI RG 'nS! 498. 436-SSP/MT, e CIC nV 047.026.541-

87. brasileiro, co~ercianb:'-, casado sob o regime de Comunhão de B~ns 
com RU'l;'H MARIA FUROl1IH TEIXEIRA, con forme dec~arou. residente e domi 

ciliado em Sinop-MT, por compra feita a~ BANCO NOROES'l'3 S/A, e~tabe
lecido em são PaUlo-Capital, na Rua Alváres Penteado nS! .216, inscri

to no CGC/MF sob nS! 60.700. S56/000i-l2, com seus atos constitutivos' 

devidament~ arquivados na Junta eo~erciai do Estado de· são paulo' sob 

nV 4.711, no ato representadp por seus bastantes procuradores MARCE

LINO DE OLiVEIRA, portador da eI RG nS! 217.694-Ssp/se, e ele nS! 282. 

380.369-68. e CESAR AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO, portador ~a eI RG n 2 5 • 

. 854.053-SSp/SP j e ele n Q 797.557.638-72, brasileiros, casados, banci 

rios; com endereço à Rua .. Pedro celestino n i 24, em Cuiabá-MT, confo!. 

me procuração passàda às Fls. 279, do livro n~ 498, nas. Notas do Ca.::: 

tório do 13i Tab~lionato de são Paulo-SP, pelo preço de NCz$ 7.000,0 

(SETE MIL CRUZADOS NOVOS) I· em conjunto com outros imóveis •. Não have!!. 

do co~diçoes especiais. REF n2 40.621 do livro nS! Ol-A. 'I.T.D.I. no 

valor de Nez$ 404,00(em conjunto com outros imóveis). 0.0.1. confor

~ consta na Escritura. eertiqão .Negativa da l?~feitura Nunic ipal de 

Sinop-MT, . sob n2 752/00. O referi.do. é ven9ade e dou fé. Sinop,' 13 de 

Novembro de 2.000. Osva1d.o Reiners. Ofi~ia1. -tk~Q...p---

R.07-1.167:. DATA:-11.04.05:- Nos termos do Formal de Partilha, datado de 29 de Març 
de 2.005, extraído dos autos do processo nO 2004/1052, de Ação de Arrolamento dos Sen 
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deixados por falecimento de LlNDOM RODRIGUES TEIXEIRA, da 6 231 Vara 
Especializada de Familia e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT. devidamente assinado 
pela MM. Juiza de Direito. DrB C~L1A REGINA VID8TTI, coube a herdeira e meeira RUTH 
MARIA FURQUIM TEIXEIRA. brasileira, divorciada, Funcionária Pública, portadora da Cl 
RG nO 182.421-SSP/GO e inscrita no ele nO 049.086.001-04, residente e domiciliado em 
CuiabálMT, avaliação do imóvel não consta. Condições:- As constantes do referido formal 
de partilha. REF nO 64.233 do livro nO 01-C; ITCD no valor de R$ 4.894.45 (em conjunto 
com outro imóvel). Certidão Negativa da Prefeitura Municipal de Sinop/MT sob nO 
213.602/2004. O referido é verdade e dou fé. Sinop, 11 de Abril de 2.005. Osvaldo 
Reiners. Oficial _ .... '4>""'I<J""'u,'l 

R-08·1.167:-D TA: 10.05.05:·Nos termos da Escritura Pública de Cornpra e Venda, 
lavrada em 29 de Abril de 2.004. nas Notas do Serviço Registral e Notarial do Distrito de 
Bom Sucesso, Comarca de Várzea Grande/MT. as folhas 035/036 do livro nO 17, o imóvel 
da presente matricula foi adquirido por FABIO SAAD. brasileiro. divorciado, Fisioterapeuta, 
portador da Cf RG nO 796.626·SSP/MT e inscrito no CIC nO 616.323.171-68, residente e 
domiciliado na Rua Fenelon Muller, n° 166, Bairro Centro. em Várzea Grande/MT .. por 
compra feita a RUTH MAR.IA FURQUIM TEIXEIRA, brasileira, divorciada, Funcionária 
Publica, portadora da CI RG n° 182.421-SSP/GO e Inscrita no CIC n° 049.086.001·04, 
residente e domiciliada na Rua 09, Quaclra 10, Casa 11, Bairro Coophamil, em 
Cuiabá/MT" pelo preço de R$ 25.000.00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). (em conjunto com 
outro imóvel). Nao havendo condiçOes especiais. REF nO 64.495 do livro n° 01·C; ITBI no 
valor de RS 2.789,00 (em conjunto com outro imóvel); 001 conforme consta na Escritura; 
Certidão Negativa de Débitos da Prefeitura Municipal de Sinop/MT. sob nO 214.433/"""",-",'Tj.V! 
referido é verdade e dou fé. Sinop, 10 de Maio de 2.005. Osvaldo Reiners. Ofic aI. 

R·09.1.167:- DATA:·22.10.09:· Nos termos da Escritura Pública de Compra Venda, 
lavrada em 08 de Outubro de 2.009, nas Notas do Cartório do 2° Ofício Extrajudicial de 
Slnop/MT, às fls n'" 113, do livro nO 095, O imóvel da presente matricula foi adquirido por 
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, brasileiro, Pecuarista, portador da CI RG nO 
3.215.753·0·SSP/PR é inscrito no CPF nO 483.372.509·68, casado sob o Regime de 
Separação de Bens, conforme Certidão de Casamento nO 3.887. lavrada às fls n" 164, do 
livro n° 24, no Registro Civil de Campo Grande/MS, com TÂNIA MARA GERMINO DA 
SILVA BARBOSA, brasileira, Empresaria, portadora da CNH nO 00047255262 • 
DETRAN/MT e inscrita no CPF nO 395.476.631-00, residente e domiciliado na Rua 4, n° 
168, Bairro ZH 1001, em Matupá/MT, por compra feita a FABIO SAAO, brasileiro, 
divorciado, Fisioterapeuta, portador da CNH nO 00083873780-DETRAN/MT e inscrito no 
CPF nO 616.323.171·68, residente e domiciliado na Rua K, Quadra 17. Casa 24. Cohab 
Asa Bela, em Varzea Grando/MT, no ato representado por seu bastante Procurador 
RANGEL CAMARGO GOMES, brasileiro, solteiro, Comerciante, portador da Cédula de 
Identidade Profissional nO 4.283-CRA/MT e inscrito no CPF nO 535.479.261-49, residente e 
domiciliado na Rua das Nogueiras, n° 19, Centro, em Sinop/MT, através da Procuração 
lavrada às fls n° 029, do livro n" 247, no Segundo Serviço Notarial e RegistrElI de Várzea 
GrandelMT. pelo preço de R$ 69.052.38 (SESSENTA E NOVE MIL. CINQUENTA E DOIS 
REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). Nêo havendo condições especiais. ITBI no valor 
de R$ 1.381,05; 001 conforme consta na escritura. RE~ nO 83.962 do livro 01-C. Custas: 
R$ 1.234,67. O(~~!eridofl~ ~ade .... e dou fé. Sinop. 22 de Outubro de 2.009. Osvaldo 
Roiners. OficlaJ.~ 

AV·10·1.167:- OATA:·07.12.15:- Procede-se a esta averbação para fazer constar que 
revendo nossos arquivos verifjcou·se que, foi emitida Baixa ao 6° Oficio de Cuiabá/MT. sob 
1'11'1978/86, em 11,09.1986. 0r~~o p ~VE'~ad: e dou fé. Sinop. 07 de Dezembro de 
2.01.5. Osvaldo Reiners. Ofjcj~t" 1l"-~ 

~gjo.:-' REG1STRO DE IMÓVEIS .w.:., -,: 1~ Canório Extra..Judiei .. 1 
-- Comofcol de SinOfl· ESloldo de MaIO Grosso 

CERTIFICO e dou fé que esta fotoc6pla é 
reprodução fiel da matricula n. 1167, e 
que o referido Imóvel estã Ii~e e 
desembaraçado de õnus de qualquer 
espêcle. O réf ri dadeiro e dou fé, 
Slnop.MT,17 ro de 2016. 

Dulce M. Walker Bohnellberger 
Oficia! Substituta 

1C ("':êrtf.rio Extra Judicial 
Rngistros de Imóveis e H0G~=·?'yE 

.r _.. p __ .. _ ....... + ..... "', 
uu I IIU'V" '" ~ y •. 

O~ .. No.:~jS-' ~r ~n0r3 

Anc.irl:o. SR •. r"_ r::: S;~va 
'.' 

Adn:,n~, S. " -'i .• 3 -", 11\J"aS 
C·.~l~: .. . J~ __ ;.:~: .. 

José Antoi,;:? .I\f:d~j~.i~~,~ .. ~.(; Amorim 

. TIr. rxx.'t.~II~I\'TOS . SfI\'OP· ~rr 

CCvigo da SeiVE!nb:1: 169 

AVO 52367 ~r-S--'"-O-D-E-C-O-NT-R-O-!.-E-D-'G-'T-A-'d 
Coo. Ato(s).8, 176. 177 . 

R$ 88,70 

Consulta: ~~'WW.ljmqus.br!sp.::Js 

l 
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ANTONIO BARBOSA 

• Fazenda Serra Dourada - matrícula 

• nO 9.903 no CRI de Peixoto de Aze

vedo/MT - R$ 31.916.175,00 

• 
, • 
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fls. O ~ U 3 6 2 iI:Im Avaliação Imobiliária e Pericias JUdiciai' __ - - _ r 

Tânia Joice Ribeiro - Corretora de Imóveis -CRECI 6765/MT-CNAI15258 

CARTA DE AVALIACÃO 

TÂNIA JOICE RIBEIRO, brasileira, casada, corretora de 1moveis, e 
avaliadora imobiliária, CPF nº 568.240.411-49 RG 9200665 SSP/MT , CRECI 
nº6765/MT, CNAI 15258, (Conselho Nacional de Avaliadores Imobiliários), 
residente na Rua: Edivaldo Barbosa Ribeiro, Bairro: Santa Isabel, 
Peixoto de Azevedo - MT ; Declara a emissão de: 

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLóGICA-PTAM 

Contratante: : Antonio da Cunha Barbosa Filho - CPF 483.372.509 

Finalidade deste PTAM: avaliação para determinação de valores 

Objeto da avaliação: Relativo ao IMÓVEL RURAL, Situado no Município e Comarca 
de Peixoto de Azevedo Estado de Mato Grosso, correspondente a uma área de 
4.114,9550 (quatro mil e cento e quatorze hectares, noventa e cinco ares e 
cinquenta centiares) denominada FAZENDA SERRA DOURADA lI, registrada junto ao 
cartório de registro de imóveis de Peixoto de Azevedo - MT sob N2 9.903, com 
acesso pela estrada municipal E 60, distante a 155 Km da sede do município de 
Matupá - MT, topografia plana e de ótima qualidade sendo que a mesma esta com 
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~ 2.933,59 hectares em mato e 1.181,36 hectares de abertura e em agricultura. 

• 
Coordenadas: 9258.149'S LON 532 50.054'0 

Valor da Terra Bruta .................................... R$ 
Valor da Terra em Lavoura ..................••........... R$ 
Cercas .................................................. R$ 
Sede, Curra, Galpão, Pista de Pouso, Represas ........... R$ 

7.333.975,00 
23.627.200,00 

220.000,00 
735.000,00 

VALOR FINAL ENCONTRADO: R$ 31.916.175.99 - (trinta e um milhão e 
novecentos e dezesseis mil e cento e setenta e cinco reais). 

Método usado: Comparativo direto de dados de mercado. E os procedimentos para 
avaliação estão disciplinados pela Norma de Execução /INCRA/SD/n Q 35, de 25 de 
Março de 2004, publicada no Diário oficial da União (D.O.U.), de 29 de Março 
de 2094, seção 1, p. 76 e pelo Boletim de Serviço n214, de 05 de Abril de 2004 
- Republicada: O.O.U., de 30 de março de 2094; pelo Manual de Obtenção de 
Terras e Perícia. Judicial - Módulo 111 - Avaliação, e em conformidade com~ 



, 
• 

• 
• 

IR,G~~!J 
Norma Brasileira Registrada (NBR), nº 14.653 da Associação Brasileira 'de 
Normas Técnicas (ABNT), partes 1/2001 e 3/2004. 

Obedecendo ao disposto na fundamentação legal, a avaliação de imóveis rurais 
consiste na determinação técnica do preço atual de mercado do imóvel como um 
todo, estando aí incluídas as terras com suas acessões naturais e benfeitorias 
indenizáveis, levando em consideração o contido no art. 12 da lei nr. 
8.629/93( redação dada pela medida provisória 2.183-56/2001). 

Foram pesquisados negócios realizados e imóveis ofertados na reglao, compondo 
um conjunto de elementos de qualidade e número suficiente para obtenção de um 
resultado confiável, que reflita o valor de mercado, para a propriedade objeto 
de avaliação. 

Este PTAM foi elaborado conforme NBR 14.653-1 e 14.653-2 /5676 e Resolução 
COFECI nO 957/2006, e 1.066/2007 

Peixoto de Azevedo, 06 dezembro de 2016 

~ 
TANIA JOICE RIBEIRO 

CRECI 6765 
CNAI 15258 

E-mail: periciajudicialimobiliaria@hotmail.com 
Fone: (66) 9643-8285 ou (66) 3575-1145 
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~ REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ~CtIEti 
~ ESTADO DE MATO GROSSO • 

CETErs 
Cftltro de T~nologillo e de Educaçlo Proftulontl _ •• ti'UI __ B .. ~_ÇuIIbI_.r_~~10 

CERTIFICADO 
o ou.I<.JrdD CETEPS -CENTRO DE euRSOS 1tcMco, TE<:ICOLOGo E~. 

&.53OtlIl18. Alo do COFECf.OOll2011 • PonItiII de ~ECl 0(1'/2012. ~ o 
do CUI'SO Ó!! 0uI~. 1'11 mc:ddDf. ~ ~ cn: AVAUAÇAo 

M!RCADOl.OGtCA IIiIOBIlJAAlAB E P9.k:ti.! .IlIDICWS 80 akmD(.) lAttM JQ!ÇI! ft!OF'!tO 
pertacIor(a)Oo RÇ n-~5 SSPIMT por ~(OIlCIuJdo ~ :1(1'" neN lmltuIçIO Clt EI'IVIO, 

SISTEMA COncllCRECI 
CQH&ELHO REGtONAl DE CORRE1'OftES OI!: lII6V!II 

1" AEQtJ.o.IMT 
li N".~:ODI"n ~_~w,1neu 
: Morw:TAMlAJOICI!IteEIM)", 

~1' 

o.tI_~::tMWIm lIIido; I' t:SIRMIUlRA 
• ,,~M),lQUHI'OI».IIL""'" 

Mk DMi,LVA MolIUo\ DII._~ 
~ ... ~ .... , ,...Ift 
CPF.:""' • 

,,' 

• 
• 
.I ., 

i... to- .;.~, _.~~~- :0~:;·~~::r"~-:~_~"~ .. 

t
-GA6-~ I ?Gi.il 
Fls. 000356 
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rACHA ,==-<1, o ;;-, ';;-l CARTÓRIO DE REGISTRO DE IM. ÓVEIS 
l-OI \ - G"l'" I P\:lR . 
'----=::'4~~. Peixoto de Azevedo - Mato Grosso 

i-Is. U U O 3 fi 7 . j UVRO N. ::2 _ REGISTRO GERAL 

L-. __ -=c==.l 

IMóyEL: IMÓVELRJJJlAL situado no Municlpio e Comarca de PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado 
de Mato Grosso, CORRESPONDENTE A UMA ÁREA DE 4.114.9550 &AS (QUATRO M!I,IQ!NIO 

gJfA1:'%'À'lIgtm1õ:r~cii%lê:i '~I7li~r:tt D~ 
"FÁZ1ijND! MINA". cuja área de 4. !!4,9550 Mas, tem os seguintes .limites e confi~es: 
DESCRIÇÃO'DO PERIMETRO: Inicia-se a descrição deste perImetrO no vértice ASI-M-0867, de 
coordenadas N 8.lI05.014,905m e E 187.949;054m; Latitude 09"53'36,9818"8 e LOngitude 
S3"SO'42,9257"W; situado no limite da Fazenda São Lucas, propriedade de Marcelo Antônio Balbinot, 
origem nas matriculas n. ° 2.506,5.327 e 7.314 ClU Peixoto de Azevedo (Código INCRA 901.210.103.144-
7); deste. segue confrontando com a Fazenda São Lucas propriedade de Marcelo Antônio Balbinot, origem 
nas matriculas n. ° 2.506,5.327 e 7.314 ClUPeixoto de Azevedo (Código INCRA 901.210.103.144-7), com 
o seguinte azimute e distância: 122°17'03" e 1.082,32m até o vértice' ASI-M-0866, de coordenadas N 
8.904.436,8%Om e E 188 864,054m; deste, segue confiOIdmldo com Fazenda Saota Madalena. propriedade 
de Claudemir CasaDi e Outros, matriçU!a n. ° 7.329 CRI Peixoto de Azevedo (Código INCRA 
950.068.440.124-1), com o seguinte azimute e distância: lno13'29" e l.361,95m àté o vértice ASI-M-
0865, de coordenadas N 8.903. 710,572m e E 190.016,ll2m; deste, segueconftontando COlJl Fazenda Pai 
Herói. propriedade de Erotides Ananias do Prado, matricula n. ° 8.041 CRI Peixoto de Azevedo (Código 
INCRA 950.068.720.038-7), com o seguinte azimute e distância: 1220.20'20" e4.630,68m até o vértice 
ASI-M-0394, de coordenadas .N 8.901.233,5OOm e E 193J1l8,663m; deste, segue confrontando com 
Fazenda Santa Margarida, propriedade de Patricia Senedese de PauIi e Outros, matriçU!a n. ° 3.181 CRI 
Peixoto de Azevedo (Código INCRA 901.210.103.225-7), com os seguintes azimutes e distâncias: 
208"46'36" e ISS,75m até o vértice ASI-M-0214, de coordenadas N 8.901.068,OS7m e E 193.837,798m; 
123"25'24" e 131,I4maté o vértice ASI-M-0848, de coordenadas N 83OO.99S,82Om e E 193.947,254m; 
deste, segue confiontaudo com a fiúxa de dominio da Estrada Municipal E - 60, com os seguintes ammnes e 
distâncias: 219"22'04" e 797,02m até o vértice ASI-P-19l1, de ooordimadas N 8.9OO.379,652m e E 
193.441,709m; 217"OS'33" e 255,99m até o vértice ASI-P-1912, de coordenadas N 8.900.175,461m e E 
193.287,323111; 221"04'25" e 853,13m até o vértice ASI-P-1913, de coordeoadas N 8JI99.532,31Sm e E 
192.726,797m; 202"43'57" e 92,44m até o vértice ASI-P-1914. de coordenadas N 8.899.447,06Om e E 
192.69I,076m; 230"08'14" li 1M,33m até o vértice ASI-P-191S, de coordenadas N 8JI99.341,733m e E 
192.SM,94Om; 221"01'1I" e 626,94ni até o vértice ASI-P-1916, de coordenadàs N 8.898.868,716m e E 
192.153,466m; 23lJ057'42" e n,74maté o vértice ASI-P-1917, de coordenadaS N 8.898.829,799m e E 
192,086,I64m; 225"02'54" e 82,IOm até o vértice ASI-P-1918, de coordenadas N8.898.771,?96m e E 
192.0l8.063m; 193"23'26" e 65,66m até o vértice ASI-P-1919, de coordenadas N 8.898.707,9lSm e E 
191;012,8S8m; 221 013'08" e 3.294,02m até o vértice ASI-P-1910, de coordeoadas N 8.896.230,169111 e E 
189.842,312m; 2250:10'52" e 172,32m até o vértice ASI-P-1911, de coordenadas N 8.896.109,417m e E 
189.719,372m; 218°57'43" e 330,32m até o vértice ASI-P-l922, de coordenadas N 8.89S.8S2,S69m e E 
189.511,66381; 221"08'37· e 358,04m até o vértice AGH-M-0460, de coordenadas N 8.~ e E 
189.276,089m; deste,. segue conftontando com Fazenda São José, propriedade de Joaé Alberto Liso' e 
Outros; matricula n.0 8.153 CRI Peixoto de Azevedo (Código JNeRA 950.017.253.367--n; 'com os 
seguinb;" azimutes e distâncias: 287"30'14" e 3.409,56m .até Q vértice ASI-M-0849, de coordenadas N 
.8.896.608,43sm e E 186.024,400m; deste, segue contiontando com Fazenda SIO Lucas, propnedade de 
Man:elo Antônia Balbinot, mattícWas n. o 2.506 e 5.327 CRI Peixoto de Azevedo (Códi80 INCRA 
901.210.103.144-7), com os seguintes azimutes e distâncias: 12"28'58" e 954,17m até o vértice ASI-M-
0847, de coordenadas N UlI7.540,0S4m e E 186.230,64Om; 12"27'10" e 1.084, 15m atéovérticeASI-M-
0864, de coordenadas N 8.898.S98,700m e E 186.464,422m; 13°01'42" e 6.585,73m até o vértice ASI-M-
0867, ponto inic:ial. da descrição deste perImetrO. Todas as coordeoadas aqui descriias éstão 
geclilefe.tellciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e' ewOiItnim-se representada. no' Sistema UrM, 
~ ao Meridiano Centra! Jl'!.~\""W&p~~~. O SAD 69. Todos OS azimutes e 
distâncias, área e perImetro fora1n ~ ntl'PJ'âOO eçio UTM Cotâonne Mapa e Manorial 
Descritivo aS'lÍDado pelo Técnico em ....... FAJItlf!~_ Nogucira- CREA Naciooa! lOO.470:m-2, 
Código Cmlenciamento; ASI. ART l'i" ,lBflU;lbi1IMlJWt PASSARÁ A DENOMINAR-SE "FAy;NpA 
SERRA DOURADA fi". Regtstrador Público . 
........... :.: ............................... :: ................... PD.tr.(ç.(~.T.Ç!~!!~~t:l~.Verso"·· ................ · .... · ............ , ...... · ..... : .............. . 

t 'li ._~. 
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rMATRlCULA 
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CADASTRO: Imóvel Cadastr.!do no !NCRA sob nO 950.106. J32.365-C . 
• ~ . . ~ 

PROPRIETÁRIOS: Rm EBNANI BARIR, COIIleIl:ÍaIde, portador da C.I.RG nO 1017122-3-SSP/MT;' inscrito 
no C.P.F nOJ73.960.491-72,casado sob o Regime de cOmunhão ~ de'Bcos,na vigência da Lei nO 6.5ISm, 
com LIAMAR LUCIA DE MRIRA BARIH. comerciante, portadora da C.I.RO nO D89.l87-3-SSPIPR, inscri1ano 
C.P.F n' 453.014.849-15,.brasileiros, resideutes e domiciliados Da Rna17, n',60, ',Centro, na cidade de 
MatupáIMT; ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, agropeaiarisIa,'portádOt da C.I.ROno 3.125.753-0-
SSPIPR, inscrito no C.P,.F nO 483.372.S~8, casado sob o Regime de C.omunbl!o Parclal deBeDS, na vigência da 
Lei nO 6.515m, com TANIA MARA OERMINO DA SILVA BARBOSA. coinCIciauI>:; portadora da C.I.RG nO 

, 343.091-SSPIMS, inscrita no C.P.F nO 395.476.631-CO, brasileiros, residentes e domiciliados á Rna 04, nO 168; na 
Cidade de MaInpáIMT; MARCELO ANTONIO BALBINOT. 1nasileiiO, solteiro; pecuarista, portador da C.I.RG 
nO 13/R-1.6S9.411-SSP/SC, inscrito no C.P.F nO 563.S75249-72, n:sideDti:e domiciliàdo na Rna 03, nO 423. Bairro 

J - • • 

ZHI-OOI, na qdade de MatupáIMT. " ' , ' 
- ' 

REGlSTRÓANIERIOR: Matricolado sob 0° "9.830", do Livro 01, em 18 de NoVembro de 2.013, nesta 
Serventia. 

R-OllMvxp' " "PMSÁQ AMIGÁVEL" 09.06.2.!!l4. 

TRANSMITENTFS: Rfi ERHANI BARIH. comerciante, portador da C.LRG n' 1017122-3-SSPIMT, inscrito 
no C.P.F n' 773.960.491-72, casado sob o RegiiDe de Connmbão Parcial de Bens, Da vigSncili da Lei n° 6.51Sm, 

, com UAMAR LUCIA DE MF!!!A BARTH. comen:ianIe, portadora da C.I.RO nO D89.187-3-SSPIPR, inscri1a DO 

C.P.F nO 453.014.849-15, bmsileiroS, residentes e domiciliados, na Rna 17, n" 60,' Centro, na Cidade de 
MatupáIMT; MARCELO ANTONIO BALBINOT. bmsileiro, soIII:iro, pecuarista, portador da C.I.RO nO 13/R-
1.659.411-SSP/SC,iosaito no C.P.Fno 563.575.249-72, resitferrte e domiciliado na Rna 03, nO 423. Bairro ZHl-
001, na Cidade de MatupáIMT. . , . ' 

• 
AP9pmENIE: ANTONIO DA CUNiIA BABRQM m,RO. &gtopeClwisIa, pm1aoor da C.tRo nO 
3.125.753-O-SSPIPR, inscrito no C.P.F nO 483.372.509~8, casado sob o Regime de cOmunbIO PàrciaI de Bens, na 
vigência da Lei nO 6.515m, com TANJA MARA GERMINO DA SILVA BARBQSA.·c:omen:iantI;'poitadora da 
C.J:RG nO, 343.09I-SSPIMS, inscri1a nó C.P .F,n· 395.476.631-00, brasileiros, residentes e domiciliados á Rna 04, 

• nO, 163, na Cidade de MatÚpá/MT; • ' . ' :". '-. '. 

TÍTULO: Escritura PUblica de DivisiO Amigável, Jávrada nas NoIas do NOIário Bel. SilviO Apam:ido Ferreira, no 
Uvmn" 37, às as. 025, j1iUlOCOlo 8519, em 30 de Abril de 2.014, nesta Cidade de PeixOto de Azevedor'MT. 

, Poder Judiclario d;' 
Ato de 

COQ, 

AUL6753i;"VALOR:R$38,11O " 

Consulte: Www.\i.'m.govbrlsillos. ': v . ~. • 
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MATRiCULA. ) l'FICHA 
E_h r~ I PGR~rTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

-7.370 - - (lI - y'"''"' '---_~~--.-/ '-------+J _ 0359 P ixoto de Azevedo - Mato Grosso 
Fls. Ü O - . 

LI RO N. 2 - REGISTRO GERAL 

IMÓVEL: li\1ú\rl:L RIlHAL situado ,w tvltlllll..::pl') ~ Clillar::a dI.: h:ixQIO de /\zevedo, Eswdo ,Ie Matf.l tiros:.o. 
C'O!I.'{i'SI'ONDF.N 1'1'. A UMA AREA DI, TE;,llj,::U:QM ~Jl.t,')551l !lAS (QUATRO .MIL, Cto:NTO E 
"ilíiKrOlizic 11 ECTJ..HES, NOVENTA E Cfi'!C(, ARKS E CINQ\iENT'\ CENTIARES), DESMEMIlRI\fli\ 
QF AI_~I~/~~V~IQR. D~~N()_M!NAr)/\.J:'-6ZI:NI2L'\._~~H~A-, cuja Meti dt: ,1, \1·1.9550 has tl'1ll os segllinlc", limites e 
Ctll1lrOlll-m;Úl.::s: NOI~TE: Cn~ll !1 Cololli ... ...adora Ro~hC(lo; LESTE: CUIII Claudcmir Cnsatli. P~Hricia ~ dI: I)allli: 

SUL: (\1111 Carclli !'vlnquinos ,\gricoln..:; c lmnhili:'uü LIda: OESTE: Com Mar .. ~do Antüni,) Halhinol. 
OESCIUCÃO no llEIÜJV1I<:TRO: MI, cravado elliri:: ~crraS du SI'. Marcelo Antonio Halbinot c (\"'\loniradom 
Rochedo M1/;\12; lJ9°29~OO" r.: dislâm;i3 clt:: 3.137.27111, conrronl..andn COIll terras da Colonizadora I{Dchedo. 
1\o12/M3, 208.:l2í'U··· c cli:;túncia de 3.019JGm, c~lIl[r,Hliülldo C01ll lmTas do Sr. Clnudelllir CJs.dli. M.\/I\I·t 
1:.2 .... 1<)'/j<-\-'~. I.": distân..:ia de 1519.5t!m. cnnrrollt~ndo C{)llil~mlS do Sr. ClauuClllir Cflsalli. 1\14/M:i. 22S":2TIJ" C 
disttlm:.;a de :.i6B,--Lhll. confrontwldo COIll Terras d:1 SI!' Patricia S. dI..! I\lldi. MS/M(;, 227°10'00" c dist:.n;::ia ri\.' 
1.Ó(!?OOIII. L'Unfi'Olllill1Jo com Tl.'IT'h da C<~(clli MJqllill<l:, Agricolas e IlIlohiliúria Uda. 1\.'16/1\1'7, 227°2{rUO') J: 

disl,1I1cia dI; 1.302.00m. confr'Ontandü L'C'l111 tl~r;,as da CHrcHi tvlrlquinas Agriculas c Imobiliúr;a LtdJ. M7!MS. 
22ro::rUO" l' d:'itilm:i4.l de 1.70~,OOm. L'onfrnnt<!.ndo .:om !\'rras. da Carelli rvl~(lIlil\~" .Auri('IlI~ .. / .. h\l("\hili.:"·;,, I 1.1 ... 

1\1S/1\19~ 317°4! '00" t.; distonci.1 dI,; 3.624,COm. CI.ilifrOlllmldo com tl:rras 

Imohiliúrb I.td;l. I\19/M l, 33°42'59 l' d;~"tncin d..: 9.435.96m. confrontalldu ( 
Bllihillul. F .... -dlanclo a~S;1"Il o p":1'Ính!l"o. Confórme tvbp:l e rvkmoriül Dcscliti 
TI.'l:uiclj Renato H.amos EslC'vcs. CREA nO l-\7<}7/D-MT 

(,Á!)ASTUCi: Ccrlilicndú de Cadnstm de íllllívcl Rural - relI{ 2001/20021 
N~:i.:J;-.:. sob nO ~~01.110.in3.1.14-7, ;ll'Ca 101:11: 6(17l).~ hi.!s: Múdu!o P~ural: 31 
!,,1úthd,) I;i"cul: <;0.0 ha .... : nO I'vlóJu!os Fisc:.Ji': 74,21: FMP: 4.0000 lias. 

Fo~ Suvvo 
'::)3 to I 98~ e.. 

'1003 
I~HOljJUETA.RIO: l\'lARCELO ANTONIO HAI.HlNOT. brasileiro, :wi1t.::iro, pecuarista, púI1ador da C'.I.RC' I{' 

! 3/1\. 1.6)9 .. 1! l-S~:I'/SC, iilscrilll 110 C.P.I: nr
, 5ó.1.5iS.24'!-72, rcsidcl1l::' c dOlllicili3do fi Rtl.'l Trü-., li" i12J, ZH 1-

ou I , nu C idade de lv1alu!)ú/MT~ RI) l t<:1.(~ 1\ N! B/\HTH. cwnerciantt:. \)urtador da C.I.I<CI 11° 1 () I 712~-J-SSP/i'A". 
inserli\.. .. IIl1 CY.l !lI) "!'73.l)60..1YJ-72. cn:-ii;d\) :-.tlb {l R..-gimc dc C0111UIlhãol P~w.;ial de B.:ns. I\fI \'igencin d:: LC'i 11" 
6.515/77. com t-1AIV.I.~ltJ JjCk'-_lH~_MJ.~JJlbJ}.Ô.BJ]i. comerciante. portadora da C.Li<G nO 3.3lS9.I 8.7-3-S31:/PR, 
in..:cril!.i IHl c.P,F 111: ~15J.O 14.N.'!()-1 S, brnl.;ilciros, rcsidL:llt~s e dom!cili;ldo~; il !tua 17, !l" OóU. ('Clltr(" na Cid:\(k d, 

M'H\lrM~"l-:·. 

J1EGISTHO ANTERiOH: Registrado sob nO "O}'" dH M'ltrkuh~ nO ":.:.n4". du Li\-'I"D rI::!, ('m 11 d~ Agos!o de 

1.0n~. th'shl SéM!('ntia. 

----,~~~--------------~-~----------~----------------g-OI/~1.7.370 COMI'RA/yi<:NJM ~7.1!l.2.0n~ . 

TRA:SS,'\1ITE~';Tr.:: .r~AA1~lil,.1.LANTOt~lQJ{/\U.Hti.QTo hlDSill!il'O. solkiro. pCI..:uarishl. purtlhlof til! C'.LHG I':"> 

L!JR-I.65CJJIII-SSP/SC, inscritn IW, C Y F 1\" 56J575.249-72. rl;sidcntc l' dllilliL:iJiado ú Rua Trê:-., n" 4:23. I.í 11-
()(J 1. 11:\ Cidade dI.! Matll]lá/~,,1T: HJ.!lf!~l'iL~J.I~t\RTa. comcrcianlt!, !,orlítt.lor da C.LRG :.,") 10 17122·3-'.;SP/MT. 
ills\...\·ilO lltl (,.I>.F na 773.9n(l.,1t)1~72, cílsHdn ~uh O Rc:gime de C~)lI'lIlll;f\() P:ucial dG Ikll~. na \i~~l1Cia da Lc.::i 11° 

6.515/77. com UÔ~I[\B-J.lJC!.ô.Jlt..MFll'AJ~.L\JtJ'J.t cOlllLrciantt', pllrtadorn lia C.l.He na J.3R').1 87-J-SSP':PK. 
ins;.:ril.l no C.P. r ])0 ~53.014.X49-IS, br;:p .. ilc;rr::-õ. n:si:.h:ntcs C domk:tliacos ú Hua i 7. nO 060, Cl..::iHfO. na CiU;iJt: de 

Matup.VMT. 

t\ I)Q[JUtENJJ~ A!'ITONiO UA ('UNHA Ho\RHOSA FILH..!1c':1pl"l.'sÚtio. p.:J1ado:· d,; C.I.F.( in" 3. !:2:-.~':)3-u~ 
SSP/PR. ill:-.~rihlll\) C.P.~· ,1° ~gl,.J;:.:.5(i')-(1~. ,;:.!~:d,", Sl'h ('l :(cgim.= dI.; C'JI!!l.lIlhi1o I~arcil~! dI.: PelOS, !ln \i~':tl~ia \1.1 

~ . ..:-! 1,<:1 6.515177. COIII JA~lt, M.'\.~l\ ~;r:;J{\tjj~..!Q )?/\~~J!..:.YL\.n!\l~.13Q':i:'.\, C!lil.,.e~ilrill) portadl)li1 ,i:J C.LRli 1\" 

j.i3.091-SSP/MS. :n:,.:rita !ln ('.P.r: I1 c 39) . .::.~H,.6)I~O(). bf~~;:h.::ros, 't:~i(~t.:'n~(.::-. \! comidl:adu-.; lia (,idatk cle 

i\lntup;·t/!\,n'. 

TI}l!LQ: E::icri!ur:! Púbiil.:3 de Compu.:.' \/CI1:111, lawada llit') :1\..'tns do N:1túr:u .'\.lItoni;) (jlltdcs h:rn:ira. il(~ : .• i'.'I"() 

lt 023, hs 1~s. (. I~. L:!l~ 27 de Ag();,;to d ... 2.G04, r:otd ;_'i :hHJ:.! \1~ Pd:-.o!u de r .... .r' ... \ cdo:~-rr. 

.................................................................. ~;;;. .. ';:~: rle, ,.~~r.;.:. ........................ " ........................... , ...... . 

,;!l:lWIÇO REGISTRAL 
. 'i'.an:.ói rle Peimfo de A.t..-e\'9d3 • MT 

·:idfln1.14r 1Jrizzr 2'rizzi 
r, _.,1",.,.,. ,V-." ... 

J'll t rtt'U:l la6un.G.1 [ente 
fi8glstr'ÔD" Silbstltl:ta 
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VA.LÓI~: RS 4i 1.495.50 (QmltnH!lCntos (' 011"." Mit, QUlII"occntos l' NOl'l'nh\ c Cincn Ileais l' Ciuqllt.:III •• 
C'cnt:I\'os). 

AO\lIS~ÇÃO, Pane ideal do ImÓvel. ~-~ 
/'" 

CONDiÇÕES: As constantes nfl Es'ériturfl. Ficam rcspo~i~~- ~!I.OII. O TI' •. 11Iitente ~ei.'\a de 
tllm.:sclllllr .. ~ ~ND do INSS, s,Pn1f,;mc declum5.~onSljP~ ~l'r~..? _" 1.~~9;~O~ PC1~OtO dI;'. 
" .... ..!vedotM I, 07 de ~ubro --=-:004. I,. ~_ ~NTQ:IS.I.f)"'" (,LEULS )< 1'.RRI'JIUA). 
Rl'gi:-:lr:ldor PllnlicolksigrHl n (l"e. suhscrevo ~ 

R-02IM.7.370 CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO 02.04.2.01 

TiTULO: CÉDULA DE CR.:D1TO BANCARIO :0<" 20/00241·6, datada de 28 do Março de 2.1112. devidamen . 
legalizada c que fica arquivada uma via nesta Scrv.;:.ntia, o BANCO DO BRASIL S/A, Sociedade de Economi 
mista, com sede em Brasilia/DF. por sua Agência de Sinop/MT, devid..'tmcntc inscrita no CNPJ n° 00.000.000/589(-
47, fin:lnciou :l ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO. brasileiro, casado, pt.'t;:uarisla, inscrito 110 C.P.F. I 

4X3 372.509·5&. residente c domiciliado na Rua 04, nO 168, Centro, n3 Cidade de M.atupá/MT; assina nfl qualidad·' 
de cônjuge do emilenle: TANIA MARA GERMINO DA SI LVABAR!3QSA. i1lscrita no C.P.F nO 395.47G.631-0(; 
à importànciíl de RS 2.000.000.00 (Dois Milhões de Reais), com taX<lS de juros c demais encargos Cl,1nst.:tutcs f 

ref~rid3. Cêdula.. cujo credito defcrido destina-se ao Investimento Agrop~cllário c Asslmção de Dhid.'1s, no v:1lor to I 
de R$ 2.000.000,00. VENCIMENTO: cível em 16 DE NOVEMBRO DE 2.021. Ç;ARANTIA: E 
HIPOTECA CEDULAR DE PRIM O GR 'U E SEM CONCORRÉNCIA DE TERCElRO;i. O Imóve! objd 
da prcsccntc . Tl1a ·untam c com o gistro nO "'5.563'\ do Livro 03 Auxiliar, desta Servcnti·. 
Q2.ND - ois-i!1. drç&;s constanlcs n, Cooula. Pci,olo de AzcvcdolMT, 02 de Abril d· 
':.Jll'lctu DHMAR BRIZZI TRIZZI). RegiSlrador Público Designado que subscrevo. 

" ' , 
Ij;. / "IlAIXA/HII'OTECA" 19.112.2.1113 . 

. "0,1:rj/ue Con!9rme Carta de O"i~aç:lo. dalada de 29 de o.ulull,.,) de 2.012. expedida oel, 

.A Ji..1r JoOua ~da de SlIloplMl. Ilca HAJXAl)A A 1IIPOT.F.CA ..... OIf~Wfl!l' 1111 1(-02. de 
*"./;,.:."."... ,-:i:-.:olo de Azc\'l.:oo/MT. j') dI.:. h;vl.:n;inl ,.I.... 2.(H.' 

,c",::~/ __ (Pt\TRICIA l'ABOHI)A LEME), Rcg;slnldora Puhlica Suhslilllla qllC ~llh~I.:I't:\'II. 
nc 1O~ R$ 9.50 

AY •. 4/M.7.370 DISTRATO/COMPilA E VENIlA 23.10.2013. 

Fica a\'c~'!);r.u. nstar. que conforme Escritura Pública de Distrato de Compra c Venda, Im'ruda.'i n~ Notas 
do Notário Bel. Silvio Aparecido Ferreira, no Li\'ro26. fls. 070. Protrn.:olo 7984~ em 20 de Fi..'Vcreiro de 2.013, na 
Cidade de Peixoto dI.> Al..c"ooo/MT, ü .. '1l.do como Outorgantes Vcndcdorc.s/Distnllanlcs: MARCELO ANTONIO 
!l.!LL.!~IN01~ !U!.! .ERNANI Il.ARTII e sua mulher L1AMAR LUCIA DE MEIRA BARTI:!. e como OUlorg:ldo 
CumplOdo, DiSlral.nlc: ANTONIO DA. CUNHA BARROSA FILHO c SlIa mulher TANJA MARA GRRM • 
DA SILVA BARROSA.,.,. todos já qualificados na prcsí:nlcc Matrícula. confomlc col1S1oll no Inlciro T 
referida Escrilura. e o Imóvel objeto da presente Matricula voltou a ~.'ncc os DsitrJt~lIlcs em Cemdrhili&:-
na Matrícul3 nO 7.3 .14, do Livro 02, desta . . rca de 4.114,1)550 H3S. p"., .. , .... ' ... 
A2<:\edolMT, 23 de Oulubro de 201.3. MAIl RRIZZI TRlZZI), 
Público Designado que subscrevo. P. 28. .molumcntos R$ J 0, 10. 

r ... t1l\1(0 IH.{,hIH" 
KlI.l .... "{O (.1· IH I. !lI 1\10\1 .... 

I'~ I"'OTO IH. \/.1-.\ 1.1)0. "\"10 ~ 

" 

L!::!! ! !!U.U 
Poder Judieiario do E.t o de Mato Gross<j 
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ANTONIO BARBOSA 

• Fazenda Lagoa Dourada - matrícu

• Ia nO 6.783 no CRI de Peixoto de 

Azevedo/MT - R$ 9.543.140,00 

• 
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Humberto Silva· Corretor de Imóveis· CRECI 6042jMT • CNAI 9317 

.<C"""ÇÃO .<AVAUA"O M'OCAOO'óG,CA CC';:; ;~2Rl 
HUMBERTO SILVA, brasileiro, casado, corretor de imóveis, e avaliador imobiliário, ~F n: r 
219.267.006.00 RG M-473.323 SSP/MG, CRECI n2 6042/MT, CNAI 9317,(Conselho Nacional de 

Avaliadores Imobiliários), residente na Rua 13 nr 184, centro, Matupá-MT; Declara a emissão 

de: 

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA-PTAM 

Contratante e Proprietário do Imóveil: Antonio da Cunha Barbosa Filho-CPF 483.372.509-68 

Finalidade deste PTAM: avaliação para determinação de valor. 

Objeto da Avaliação: Relativo ao IMÓVEl RURAL, denominado de FAZENDA LAGOA DOURADA, 
no município de Peixoto de Azevedo, com área total de 1_250 hectares,(um mil duzentos e 
cinquenta hectares), escriturada com matrícula nr 6.783 do cartório de registro de imóveis de 
Peixoto de Azevedo, , o acesso é estrada municipal E 60, distando 155 km da BR 163. Terras 
planas e de ótima qualidade, com parte em lavoura e pastagens, vizinha de grande armazém 
para recebimento de grãos. 

Documentação: há escritura e matrícula nr 6.783 . 

A vistoria foi realizada dia 21/11/2016. 

Coordenadas: 9' 58_649' 5 LON 53' 47.951' O 

Terras brutas, 775,49 ha ................................................. R$ 1.600.000,00 

Terras em lavoura, 474,51 ha .......................................... R$ 7.843.140,00 

Cercas ............................................................................ R$ 100.000,00 

VALOR FINAL ENCONTRADO: R$) •••.• uu ••••••••• uu •••••••• u ..... R$ 9.543.140,00 

Método usado: Comparativo direto de dados de mercado. E os procedimentos para avaliação 

estão disciplinados pela Norma de Execução /INCRA/SD/n2 35, de 25 de Março de 2004, 

publicada no Diário oficial da União (D.O.U.), de 29 de Março de 2004, seção 1, p. 76 e pelo 

Boletim de Serviço n214, de 05 de Abril de 2004 - Republicada: D.O.U., de 30 de março de 

2004; pelo Manual de Obtenção de Terras e Perícia. Judicial - Módulo 111 - Avaliação, e em 

conformidade com a Norma Brasileira Registrada (NBR), n2 14.653 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), partes 1/2001 e 3/2004. 

Obedecendo ao disposto na fundamentação legal, a avaliação de imóveis rurais consiste na 

determinação técnica do preço atual de mercado do imóvel como um todo, estando a 

incluídas as terras com suas acessões naturais e benfeitorias indenizáveis, levando em 

Site: www.nortemtimoveis.com.br E-mail: nortemtimoveis@gmail.com Fone: 
(66) 9936-6300 
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Im Avalia -o Imobiliária e Pericias Judiciais 
Humberto Silva· Corretor de Imóveis· CRECI 6042/MT t'~?~J~~-1 

Fls. ,." I' '1 7 'j 
consideração o contido no art. 12 da lei nr. 8.629/93( redação dada pela medida rovi~6ri~ u , 

~ 
2.183-56/2001). l=::-:=====.JI 

Foram pesquisados negócios realizados e imóveis ofertados na região, compondo um conjunto 
de elementos de qualidade e número suficiente para obtenção de um resultado confiável, que 
reflita o valor de mercado, para a propriedade objeto de avaliação. 

Este PTAM foi elaborado conforme NBR 14.653-1 e 14.653-2/5676 e Resolução COFECI n' 
957/2006, e 1.066/2007 . 

Acompanha o presente, fotos, e imagem de localização, docs do avaliador. 

Matupá, 24 de novembro de 2016 

Site: www.nortemtimoveis.com.br E-mail: nortemtimoveis@gmail.com Fone: 
(66) 9936-6300 
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m Avaliação Imobiliária e Pericias Judiciais. 

Humberto Silva o Corretor de Imóveis o CRECI 6042/MT EO ~~~}~R-l 

Fls. UU0374 I 

Fotos do Imóvel: _ 

-,"" 
\ 

\ 

.~ .. , . 
~.,_ ... ------~~--------~~ 

.. . .... ~, V 
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........... -o Imobiliária e Pericias Judiciais 

. Humberto Silva" Corretor de ImóveiS." CRECI6042jMT "t.~t:a!~-'-1 Mapa da Propriedade: .. ~ S í<' \;.ll"~ 

'. Fls·U80375 
, . - , ' - , " ~ 

• . o·' • • =.J 

*
NQ t .'" 

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

~ c:.. 

, , . .Jcrinõ 

P""xoto de A2~v~do 
L ogOQ Dour"do ! 

Ma~ç Cro:::J"'?_'? 
__ .. A,nlônio do. c.:unha 8ar-bCRo Filho 

1/.30~OOq 16.514,97rn Mo' 5-0'1'1:" "'<,0(1"'''1.", 

1 . ?:50, 00110 
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Im Avali Imobiliária e Pericias Judiciais 
Humberto Silva· Corretor de Imóveis· CRECI 6042/MT • CNAI 

"~uet.IÇ"FE:DEAAnv", DO DIU,.fI"'~ 

SISTEMA COFECIICRECI 
CONSELHO R"-GIONAL De. CORR!:T0RE5 DE': IMOVEl:!! 

19"REGrAol1llT 
N"d.! ...... ";lIo, DOeo.U C_ ". ""'cri9too: lMI1ltou V1~:" 
"arm: "'(l_TO SILVA 
DaDd.N .... l......m;117111t1!J06 _,SItA$lI,ElRA 
~..., WAG~ AllrOIllO DoI. SILVA 

_IIIIRIA NAOAlEHA 1ItM'fE DA ~'IIA 
H< RG/IJ'VI'" M<'lI n~3?! .'SV MQ-
CF'~': ~.197WIOO _...-..... um.RlAN!WoJ1ICl 

~ 1lnI511.-O~.:U k.~"'ro ".l!O1~ .' . 
JoJO{--'" s... ~r?v~~ ~ AAAWO 
F~ ClJfl:Cl I'<"qj-... do CRECl10' Reu ...... ~1T 

. ___ J'!tII""~ll/o!~~~~.w"l't.XltIlE"''''<mJI ------- _. ~ ----,--

• RepÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 

~TI!''''G • CENT«O De 11OCNOI..ooI ..... F. OI': I'!OUCAÇ"O PA.óFISSIONl'l.. 

______ ~u,!-09~7~_e .. lt .. !!.flOIO...r..,....~...,~("<.!..I"''''''-:,,~''''L-____ _ 

___ _ __ __ ._n..çCn"~~9~~91.1~. &..c;:;I.L~<I,,! 

_Al!!."'."!"" .. .<;!!<> ..... _:I.Q1qQ'(lCI:~_"MT/P~"!!"&_"'_Of~_O'O~ f"ub~~~_2]!....'2'2_o.·!..o0.9 ~ 

D I e L º-"f.LJ. 
o:> o._ .. "~" ~PJI ~ .e"l!NT"O ~ TIICNOt.CHtr" ..... Oft>Uc .. çAa _O'I_rOoNAL, .... (;<onf"""""ct.oI .. co ...... t..\ ... 

Otr .... 'z ..... e .... <I. ~C1uca~ao N_~! n.- 9.»""-__ oec ..... _~ .. n." 51:'/./D1 _ ....... Ua,t"OOIl. o:unr" ... D Dlr~oon..~ ". TI!:CNIC;Q 
""" 'f'RAN_ÇO~S _OOII...lÁA ..... <li -HI.iMU'"~L.v&.. _". 1~'O<l .. á <t." ....M!iI~.3.:1.:t.l1_a,.11'!O' I'f~c' ..... tld .... 
-l!M1D"1.4l1''''' N.t .. 'B..... ...fte ..... O'.. ~ ... o -HG .... ".5C'''0{.) .... -07LJ.2..f ... olr.jIiJ o., ........ (<li' " • ...w.aQflJ:ft 
AH:rUl\I.lO_gAJQ"V~. fi. "'~~~"-4J.l,.YA..P<» k." .... ..- e""'dulct<> """~ ... 'i.btt".çlW> ri. TtlcNIII;:a ..... 
TRANSAeoes nOOllluAIIuAsI .m .. ...., _li". I!h .. " TvaKJ'ÓU'"'' G.:t.tao .. N"'OÓdotl • I!d"C~l'n l"",h~.Io,,,,'. MOO"L..D#IoP. 
IIIDUCACAO ~ onn'ANc .... _ .... 1), ru ..... do J ...... , .. do. <>I< <llr."t_ Que lhe ..... PO'Ó1OO ..... 

. ~ 

... 

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL ~ 
Consolho Federsl de Corretores de Imóveis _ COFECI ~ 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE AVALIADOR IMOBILIÁRIO ~ 
O Ccnsr:lho Feef,.ral dO'!. CorrY:tOI"e$ de Imóveis cer1"lfico que (I Corre"tol" de Im6ve;i", ,"- 0'3.1'" 

4Dumberto SHun 
Inserlro em Z9/01/õ'!013 _ CRECJ: 19- Aegiao/MT s"b" ,," 6.04õ'! eSTd .. ~h;"'rud<> "" C .... t>"STRO 

No"I.crON"l. DE "VAl.I:o"I.bORES I:M09I:U..tAXOS.., habililarlo. """ fo .. .....,. do. Ae".,luçli"a COFEC1: ,,'" 

1.O{,6"'~OO7 '" "'"te Norma"ti",,-eOFF.c:t n ft OOI/õ'!Olt.O ...... " i .. 

PARECER TÉCNt:CO De AVALl:A(:ÃO MEs:1oCADOLÓGl:CA. 

.. _.,,, ....... ~,-_. 
~--~-_ .... _-
~,;::;:;:t ..... - ... ,-...... -_· 

. -.. ,,",#;1.:;-:: 
A ....... ".~' .... _·. __ "~ ... , ••••• '''' ... '" ""_ ...... _-

{ ~~."'~. 1t,. :,")~ 
:'.---!:~;;"" 

. . 
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Cenlro de TecuoloAI:n .. ' dt., .'7.du ... ·llç!\o Profis!olfunnl 
u" .. (11) _ n· ;)~1 ."' .. 1' .......... ' .. , ....... __ c.,,,,,,,, _MT. e ... .,sOGII ... ln 

CERTIFICADO 
o O".tor du CETEPS - CI!NTRO De CUflSOS T~CNICO. 1""l:lCNOLOGO E POS.GRADUAÇAo. 

um ConfOrnlld»<lO oom a. Dlr..t,Iz ... " B .. ...", da educ~çAo N ... ::lnnllOl, R"SOI".;"" n· 10G6r.l007 d", corECI, 

l.e!1 a.D30/1-Q"78. Ato do COJ"ECI_OO1l2011 OI pono" .. d .. A,"Of1" .. ~o-COF"f!CI Ol'J1/~012. Conrr,re ., 

Certificado do Cu ... o de a ... tlfk:aç.o. ,i.. mot.leu<.lOO., Cl'p .. c!t.,.~o PrOIIl""O<>'" (;I,., AVALIAÇAo 

Me:RCI\.OOI.OCUCA IMOOIUARIAS e: PI!RICIAS ..JUDICIAIS .. o ",,0"0(") t:!.U.!i!'ilJ;..BI::Q...au...Y..a... pOrt .. dar(ll) 

\ dn RO:; n~ MG ",,73~23 SS'~/MG PQr h.v,,""concluld<:l .. m ;Z01:l "0.1 •• " ... t't",OII.., d" ~,,(>,nn 

( 
( 

'y{;"'''-
'h .... ~<J:-.:Pi~.; ..... ~ 
~ 

CulltbA_MT. 13 de MIOlo de .2D'~ 

, , 

ú 

ri 
~ 
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[MATRICULA 

- 6.783 
FICHA __ ~~~-;:' • 

G í,ü:-fTi5Gl:i--*ARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 

'-----+'[-1'. ü D (J ~"'o- -O-DEAZEVEDO ... MATO-GROSSO .. ". 
LlVR N. 2 - REGISTRO GERAL 

) - 01 -

.- -----p:-nE·ÃZEVEDOIMT, 12 DE AGOSTO DE 2.003. 39 4 

IMÓVEL: IMÓVEL RURAL, situado no Município e Comarca de Peixoto de Azevedo, antigo Município de 
Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, CORRESPONDENTE À UMA ÁREA DE TERRAS. COM 
1.250,0000 DAS (IIlJM MIL. DUZENTOS E ClNQUENTA HECTARES), DESTACADA DE ÁREA 
MAIOR. DENOMINADA "FAZENDA MARAVILHA", cuja a área de 1.250,0000 Has, tem os seguintes limites 
e confrontações: Foi tomado como ponto de partida o MP-I, e coordenadas UTM iguais ou aproximadas 
ESTE=189.25 1,0750 NORTE=8.895.592,8710; Daí segue em linha reta, por uma cerca de arame liso, 
confrontando com terras da Agropecuária Maggi, com o azimute de 41"08'27" e distância de 6365,345 metros, até 
o M-Z, cravado próximo a um aramado; Daí, segue em linha reta, por uma cerca de arame liso, confrontando ainda 
com terras da Agropecuária Maggi, com o azimute de 120"44'07" e distância de 2.089,86 metros, até o M-ZA, 
cravado próximo a um aramado; Da~ segue em linha reta, por uma picada, confrontando com Área Remanescente 
de propriedade de laci Cavalca, com o azimute de 221"08'27" e distância de 5.797,19 metros, até o M-4A, cravado 
dentro de um picadão; Finalmente do M-4A, segue em linha reta, dividindo com Área Devolutas 11, com o azimute 
de 286"26'11" e uma distância de 2262,57 metros, do MP-I, onde teve inicio está descrição. Dividindo em sua 
integridade com: Agropecuária Maggi, Área Remanescente de propriedade de lacir Cavai .. e mais com quem de 
direito houver. Conforme Mapa e Memorial Descritivo assinado pelo Eng". AfI'. Sérgio Luiz Pereira Nogueira
CRÉN<JO.TO n° 3.372/ID - Visto MT nO 5.548. CUJO O IMÓVEL PASSARÁ A DENOMINAR-SE "FAZENDA 
LAGOA DOURADA I " • 

PROPRIETÁRIOS: JACI CAVALCA, agricultor, portador da C.l.RG. n° 6.457.266-SSPIPR, inscrito no C.P.F. 
sob o nO 028.819.429-20, casado sob o Regime de Comunhão de Bens, anteriormente ao advento da Lei nO 6.5 I 5n7, 
com ELENARA MARIA CA V ALCA, profeSsora, portadora da C.I.RG. nO 4.231.1 54-5-SSP/PR, inscrita no C.P.F. 
sob o n° 686.201.609-15,' brasileiros, residentes e domiciliados à Rua Salgado Filho, 0° 1.869, Centro, na Cidade 
de CascaveVPR. 

REGISTRO ANTERIOR: Registrado sob o n" "01", da Matricula nO "6.780", do Livro az, em 11 de Agosto de 
2.003, nesta Serventia. 

R-6l/M.6.783 "COMPRAlVENDA" 12.08.2.003. 

TRANSMITENTE: JACI CAVALCA, agricultor, portador da C.l.RG. nO 6.457.266-SSPIPR, inscrito no C.P.F. 
sob o n° 028.819.429-20, e sua mulher ELENARA MARIA CAVALCA. professora, portadora da C.I.RG. nO 
4.~31.154-5-SSPIPR, inscrita no C.P.F. sob o 0° 686.201.609-15, brasileiros, casados sob o Regime de Comunhão 
de Bens, anteriormente ao advento da Lei nO 6.515/77, residentes e domiciliados à Rua Salgado Filho, n" 1.869, 
Centro, na Cidade de CascaveVPR. 

ADQUIRENTE: MARCOS GERMINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da C.I.RG. oQ 
000.312.735-SSPIMS, inscrito no C.P.F. sob o nO 458.830.411-91, residente e domiciliado à Rua Eng". Américo de 
Carvalho, nO 384, Bairro Santo Amaro, na Cidade de Campo GrandeIMS. 

TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Notário Antônio Guedes Ferreira, no Livm 
nO 021, às fls. 044, em II de Agosto de 2.003, na Cidade de Peixoto de AzevedolMT. 

VALOR: R$ 62.soo,OO (Sessenta e Dois MB e Qninhentos Reais). 

AQUISiÇÃO: Imóvel desta Matrfcula. __ ---___ 

> 1--__ ...... _--

--

~ei5 pela evicção leglil. Foi ap,~ht;\,<\ 
igo da Receita Federal nO 1070 nbtI'frhr'\1l\ 
09 de Janeiro de 2.003, 5U 

SR-I3, em Mato Grosso, em 5UI'H~j<, 

~~~~t=;;~ 1.503,00. Peixoto de Azevedo 
IRA), Registrador Público 

~ , 

Comarca de Peixoto de Azevedo -MT 
Adhmar Brizzi Trizz! 

Registrador Público 
icia Taborda Lema 

Regislradora Substituta Cód.65H 
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) CARTÓRIO DE REGISTRO DUMÓVEIS ___ _ 

~ 
G!~81 PGR 

PEIXOTO DE AZEVEOO - MATO C ~OSSO, te: 
LIVRO N. ;::> - REGISTR ~~=llilJ 7 9 .. 

P. DE AZEVEDO/M'I~ 12 DE AGOSTO D 200' . . 

IMÓVEl .. : IMÓVEL RURAL. situado nIJ Município c Cumarca de Peixoto de Azevedo. antigo Município de 
Chapada dos Guimarães. Estado de Mat" Grosso, CORRESPONDENTE À UMA ÁREA DE TERRAS. COM 
1.250.0000 liAS (HUM MIL. IlIJZENTOS E CINQI1ENTA HECTARES). DI,STÀCADA DE ÁREA 
MAIOR. DENOMINADA uFAZENDA MARAVILHA", cuja a área de 1.250,0000 lias. tcm os seguintes limites 
c confrnnlaçõcs: Foi tomado como pomo dI! partida o MP-I, c coordenadas UTM iguais Oll aproximadas 
ESTE=189.25I,0750 NORTE=8.895.592,871O; Daí segue em linha rClfl~ por uma cerca de arame liso, 
contron1ando com tClTas da Agropecuária Maggi, com o azimute de 41008'27" é distância de 6.365,345 metros.,. ate 

o M-2, cravado próximo jJ um aramado~ úaí. segue em liuha rCla, por uma cerca de arame liso, confrontando ainda 
com terras da Agropecuária Maggi. com ° :.lZimutr.: de; 120°44 '07" e distância de 2.089,&6 metros. ate o M-2A, 
cr:av<ldn próximo a UTIl aramado; Dai. segue CIIJ linha 1'cta, por uma picndn~ confrontando com Área Rc.."lll/:wesccnle 

de propriedade de hei Cavalca. com o azimute de 221"08'27" c distância de 5.797,19 metros, até \) J\1-4A, cravado 
dentro de um picadão; Finalmente do M-4A. segue em linha reta, dividindo com Á.rc'J. Devolutas n. com o azimute 
de 286"26'1 I" e uma distãneia de 2.262~57 metros, do Ml:'-l, onde teve inicio está descrição. Dividindo em sua 
integridade com: Agropccuária Maggi, Área Remanescente de propriedade de Jacir Cava1ca e mais Com qnem de 
direito houver. Contorrnc Mapa c Mcmori;ll Descritivo assinado pelo Eng". Agr". Sérg)o Luiz Pereira Nogueira -
CRENGO-TO nO 3.372/'1'0· Visto :vIT nO 5.54&. CUJO O IMÓVEL PASSARÁ_A DENOMINAR·SE "FAZENDA 
LAGOA J)OURAOA I " . 

PROPRIETÁRIOS: .IACI CAVALCA, ab'l'icultor. portador da C.I.RG. n° 6.457.266·SSP/PR. inscrito no c.P.F. 
sob o nO 028.819.4:!9-20. casado sob () Regime de Comunhão de Bens. antcriomlcntl~ ao advenlo da Lei nO 6.515177. 
com ELENARA MARIA CAVALCA, prolessora, port"dora da C.I.RG. n° 4.23 I. I 54-5-S81'/I'R. inscrÍia no C.P.F. 
sob o nO 686,201.609-15, . brasileiros, residentes c domiciliados à Rua Salgado Filho, n° 1.869~ Centro. na Cidade 
de CascnveVPR. 

REGISTRO AN'I'F.JUOR: Rcgi~trado sob o nO '''01'', da Malricula nO "·ó.780~" do l.ivro 02, em 11 df: Agosto de 
2.003. nesta Serventia. 

R-OIIM.6.783 "COMI'RAIV.:NIlA" 12.08.2.003. 

TI~ANSMITENl'E: ,IACI CAVALCA, agricultor, portador da C.1.RG. nO 6.457.26G·SSP/PR, inscrito no C.I'.F. 
soh o nO 028.819.429-20. e sua mulher ELENARA MARIA CAVALCA professora. porwdora da C.I.RG. nO 
4.23 1. I 54-5-SSP/PR, inscrila no C.P,f, sob o nl) 6~6.201.609-15, brasileiros, casados sob o Regime de Com,unhão 
de Bens, anteriormente ao advento da Lei nO 6.515177, residentes c domiciliados à Rua Salgado filho. nO 1.869, 
Centro, na Cidade dc Cascavel/PR. 

AnQUIRENl'E: MARCOS GERMINO IM SILVA, brasileiro, soltciro. pecuarista. portador da C.LRG. n" 
OOO.312.735·SSPlMS, inscrito no C.P.F. soh o n' ~5g.830A 11·91, residente c domiciliado à Rua Engo. Amórico de 
Carvalho. nO 384, Bairro Santo Amaro, na Cidade de Campo Grande/MS. 

TiTULO: Escritura Público de Compra c Venda, Invrada nas Notas do Notário Antõnio Guede...;; Ferreira, 110 Livro 
n" 021, às Hs. 044, cm 11 de Agosto de 2.003, na Cidade de PciJ\.oto de Azevedo/MT. 

VALOR: R$ 62.500,00 (Sesscnt. c Dois Mil c Quinhentos Reais). 

AQUISiÇÃO: Imóvel desta Matrícula,-,-. _----~ 

CONOICÕES: As c",,,,tantes na Escritura. Ficam rcspons "cis pelo c"icçilo legal. Foi aprcsenUld0J.í. ')..>guintc> 
dOCUIU.cutos: ~~ de 1998/1999/20001200 I c 2002. CÓ igo da RCC. cita FL'íieral nO 1070. núil'ÍCt de- , cf.cr,énciíl 
65920651j)} - OFICI0lINCRNSR-13/GIN 09/03. datado c 09 de Janeiro de 2.00.3, subscrito 11o .. r "ílr' c\.~rillo 
Aran~~, 'n ldcntc Regional . ulo o INC ~SR-13. em Mato Grosso. em subslitu~ /ao ert cado 
do , .. dast de móvel Ru .C.LR.'- lCllt ~$ 1.503.00. Peixoto de Azevedo. 12 dd fosl lo .003 . 

.. u,_. .RREIRA), Registrador Público Designado h· 
~ , I 

i? SERVIÇO REGISTRAL 
c ,. • •• tn de Pelxotc d. !\ztJ'ro:Io • MT 

AJíimaT 13ri.zzí 'Trllzi 
Registrôrlçr P:ililico 

!' ttnela ' a ar Leme 
Registradora Substituta ! 

3:;6 
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[MATRICULA 

-6.783.-

AV.Q2IM.6.783 

J rFI~::~ ~VERSOJ 

A "ERRACÃO DE RESERVA LEGAL 07.06.2.004. 

Fica avcrb:ldo para constar, que o propricl.1..rio l\ofARCOS GERMINO DA SILVA, já Qualificado, celebrou perante 
n FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - IJOMA. em 04 de Maio de 2.004, no qual declara peran'e 
as Aulorid.:1.des col1lpct~ntç.s, kndo ..::m vistil O que dispik o inciso 4° do urtigo J 6 d~ L.;.;i 4.77 I! de 15/09/.1965, 
altçmdo pdo MP. 1.956-50, de 26/05/2000. que l."m alcl1difn~n_~ disposiílvos as fOm1<lS de '\cgetação 
cx-istcntcs na propriedade: Floresta 100%

1 com área IPt.'lh:IC750,OJ54 hns:-- -o inferior a 60°A-. de sua área total. 
rcfcrcnt..::: à ár~a de reserva legal, comprccnY.ida~Jimitcs da caru\ imag~m, rica gravnda como de utilização 
limitada, não podendo ser lIda fc!'!p..-qlÍalquer tipo de exploração no .. e ui sem a autorizaç.iio do órgão 
competente. comJlromctendo~5(, pprSí. se ~'rddro$ 011 sucessores, a fazer rcsente gravame sempre bom, 'Iinlll; 
c valioso. Fica nrquivJd:t n~' a"SCf\c. ':1, c' ia do n:f~ri .~ . Emolum ltos R$50,38. Peixoto de Azc\'cdo/MT, 
07 do Junho de 2.00 Eu, _._ _ NTÔ R.RF-IRA), Registrador Público 

n-OJI~'I.6.7SJ l'IlAIVENIlA" 117.1)(>.2.lIlIt 

THANSl\HTENTE: ~ARCO~ QI~J~"MINQlk\_SI.LVA.,. bmsileiro. ~ollciro, pecuarisla. portauor dll C.!.RCi n:'> 
000 .. 11~. 7JS-SSI'/MS. ill::.crilu no C.P.F n° 458,830.411-91. residente c domiciliado.) Rua Engenheiro Amt'ri...',; uc 
CêH"\'i.lllh), uI" 3R·I. I-lairro Santu Allwm, lia Cid<Jlk de Campo Grande/MS. 

A1l0UIHI\NTE: ANTONIO nA ClINfiA BARBOSA FIUIO, comerciante. portador da C.I.R(J n' 3.125.753-
O-SSP/PR. inStTílo no c.p,r nO 483.37~.509-68. casado !)ob o Regime de Comunhão Parcial úe Dens. n;l vig,f-ncia 
di! LI.~i nO 6.5 15/77, çom TANIA rvlA R·\ GERMINO DA SILV A BARBOSA. comerciante. tlllrtadl)ra da C.LRG nO 
343.091·SSP/MS. insLrit--; J~Y:I {95 .-i76.63"l=-áD.hr;sileiros, residelllcs e domicilia'dos à Rua 17. nO 11 16, 
L1I2·001. lia ('jdadl,; dl; M~ttupMMT. ' 

TíTULO; E:-il.:rilUra Púhlica de Compra c: Venda. la\'rada nas Nolas (in NC:lário 1\IltOllin (im'eles 'I:errcim. no l.iVf(\ 
JJ" O.2CJ. ;'JS Ih. )9 J. L'Jll n7 ri .. ' JUJlhn de 2.004. ncSla Ciclad.,: de Peixoto de A7.~·\'\:do/:\1T. 

VAL(lI<: R> (,50.0110,00 (Sei,C(·nto, c Cinqüen'a Millkais). / ~ - 2 
A(HJ)SfCAo: 111I.l\TI dt.'Sia rv1.nriL:ula. 

// 

C(~~nlC.()I':>. i'l$ CÜIlSIU~lll'S 11:1 E-..:crilura. X'~CaJ~ r~)onsá"ii.: p~!a evicção leg'Jl. 9 ~'ransn:ilL'llte ~ci.\a ,h: 
,1j1ICSL'n1:!I '~ cf..,D du INSS. I.:onfor-nw d:clara~j]{~Con5tal1 ~1a I- . t~C~ltüS IUi 1.fi.9J.IO. Peixoto d ... · 
j\.Zi:\"~:d01Í\11, 07 tiL' Junlh) de 2,(){) 1. ku.~· (A~NT( ~.í:V(~IJf. KS FERIU~l1<A). Rl!~.islmdDr 
h.hlil:~, D\,:~jgn:\(ln ~luC suh-;crc"o. L ./ r' 

R~n47M.6:7:S3- _. T: Ol;_.>:-rrr.n:t\T. lu?\} ~!. .~ ---~i~;~:-l:Uij!-

:U[llL()~ CÉDULA IUIRA!. tlIPOTr:ritm.,< ,,' U"iH~~.2{",q.(J!19203. ó"t"d" de· ::j de [)e/.·r,li"" ,k 
2.()()l), de\'idnms.h~ jq·,\lií'~,{!a I..~ qm' til.'_! :.rquivlld:::. UIlI;l \ ~a nt: .... " ~I..'r· .. cnli:-\, LI HSlK BANK ()l<.·\SII. S' \ .. 
Banco Mú 11 ipln. cnlll -!.~dL' ,'m (urili ;":>./I)R, de" idal11 'me insc6lu f"{ C--;r> J n° õ~.·.,-i: 1 :0i _fGcJ01 =&~'-r\ll -~l;<! 
Agência de !\Lttl1t-l:' . L t·~~.nJ~~Jl"/n[:vf['()R'I;RUí'R1E>i \RiO i!il=(TIECAN1 r\: ·\.NT('"~dO 0:\ 
rUl'l'IA IlARU~~, . .: , !J-lli1 p,lrt:td< , -d~'C .;.f,(; ;1=' 3 i 25<;3;)~~ _~-!·).'~i{i~·~~;·~- ... ~· C.P.f. ]"0 .;P.3.'2 .5')9-é.~ 
r:-sident\! ~ dl)mi~iL3dll rI~. Cj~:;HlC f:t: \t.~(U,l:,R./\j .': :I<, ... i!!.! IH; ql,~:hJ:.,1e d.: l~$pcSLtlr·r\)pricl<.rit1 !Lp;llccank' 
lANIA M!\RI/\. Q:~P~\li''''h).'':::j_~l!-"v:.,~ H,~Y1(1'11\' ~'.'. 'r. Rú r.t> J..j30(.I!-SS~'~,1S. J:; ... .:,.;~j) n·.1 
C.r.F 11

0 395.4·i Ó.1l31-(,I, .•. ;! 1~'.),1.lnál './r. l{~ ~UO.hnO,';H) {Dd H"llis)\ C:)n1 r<l:Ü~$ (k' jl.:!'0:, C d-::mals 
encilfg\ls COII~tmll~,:- w .. ..:ddb" (:1.,.1 _, • ~djlr; rl..:!;·ri:!, j~ .. h: Aq;[;sl~~j,:' · ... ,lim:·.d 

BO\'ino.;: .- Plod. no!·:Ii.' "'.1 ~tri.·,-·:.. \- F;-.: .... --~~, )I'-"~ I., i:l":\~ Q.LJlf !·TVEJ.-:E;R,) f:ri· 2.!,t2. 
n~R"Nl.l;\:' . .t~~.1 J1J/OJJ (~.~ J it. ~- \1!~ 2;-,' ~~i"' .... - 5~'hi (', l~CC:I~ . .Ti~ ~~~! ·:l.J2L 
ni..R(,EI(~)~,-(. llli:\\L! (ll'~~( •. , '. > \ .~. :~,I",' ,1' "5.J·;t~" :.\. ~ '~I"U (,: 

Au .... ili:1r. dl'S1<-1 SI..'L·\-l'!,.ih. ~ ·,)~.L':_\ \. -, ,,\ 

Al~'\';,:dt)iMT. ~') de !).:I.\..,. 

Rcglstrw:lortl Pllhlit..iI :)llt)~~, u!.." :..!. 'in SE'RVIÇÓj~ijj~?t(\íjÍA.L 

'1'alnâa 
Registrador. Substlttrta 

. oIS;~J:L,- '~cI \"~'JuL. 1·t"·','I(\.''':''' 

!K.i· /.\LtOH:l \. ll":_"'l,:" 
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- rI'} v •. J 
CARTÓRIO DE REGISTRO E fM~1fS.; ~ I 
Peixoto de Azevedo - Ma"/§ GjrÍi>.s$tj 1 

LIVRO N. 2 - REGISTR GERAL d 
1'. DI, AZEVEDO/MT, 10 DE SETEMl1í,ú OE 2.010. 

R-tlS/M.I •. 783 ~t{)ULA R~It.!\L HfPOTECÁI~~A 

lTI~\J.L_\~~ (,(~DiJLA RURAL HIPOTECARIA n" OW-i·P3.2Wtfl.il!.:!· .. B3L lidtlI(J~. de tlt) d~ SdemhiO de 2.010. 
lkvid'1l11L'1lll' k:L!ali/..i~du e qu~ fic;;} arlluiv.1cla un~~ via ,~c~it1 S,::r\\.mti;J, ,l : IsBC H/\NK Bl{!\SII. S/A.. !3!lIlCÜ 
i'dúllipl'J. com .s0dc \;111 Curitiba.'\'R. deviJamCl1l~ i!l~c,jt,) un CI':I}J 1") ÜJ.iÚ-i-.201l0ill·~:---:~()'~;;;'~~ua A~::ncia tle 
M,nup,'tlMT. 1~~!I'[I~t.J{E[J~I.':Yr.l)0!11I:Bnp:~!ETr~.RJ{j IlIPOTEc'P.N j i'o: r\N fON10 UA Cllr"1IA BAH.HOSA 
FIt ,UO, porladt1r d:1 (' _LlUi nú 32 J -'7530Ó~S·SI'/PJ{li,j~~'~r;~{) ~~) c.p .F-. ;1~'-~;i372.50l)-68. resi delUc e dornki li{ul(l 
na Cidm!c dl.' M,;{UllÓ./r..n·; as..o;;in'l na qllalid~JI.: de ESI~t)j;I/Pn~pri\':lária Ilipc,tl'cmlt\.': :Cl\ijJf\_MARlt\ GE.I~MINq 
.~~,~_::;;I~V~_nAR .. --:-~_p'J!'líl(lora da r.l.He;- nO 3.13U91-SSP/~.I1S, iil::crila no C.P.F nU 395.476.631-00., ;', 
IlHpt.lIl<!llcI<t t1 . 1 $ 244,<:'11,74 (nu:tA:'ntns c Qunr(.'ntb c Quatro 1\01:1, Nt;\ I!N'IHo<": c Cinqucllta \' Um Hcais ~ 
Sel..:'nt •• (' "ii'tlnJ C(:nt~. 'us), LUTll tt.\H:-:' I.k jllrus o,; d~il~ais ';lw.:rg0s Clll)~t:l.!ltcs na Cédula, I~Ujll lTédiw di:i~!it!~ 
:k::l;na .t' :10 Cusit:iu [>1; úrill - Animais, cll1pr~'clll.~iUJcnl\), 13;)\ i1ws - Pwdll\:1n de !.'ame - Critlçã\). 
~E TvlENIÇ-) ",_ ~. \lel1e·d el\1 09 1)[ SfTEMBUo') iif: 1.Gll. GARANT'A: I'M 11!!'r)lI\'A ('!'ULlL~[( 6t' ---------------- -_._.---~ --------.~--'-'-~.--

~)"o ~E(~\f:- ! lISA A~ L ~EM. CONC'ORRC:Nl'!A \)!; r:·j{(,ElliPS, o 11ll,'wd ol~idO da rr~3cnh~ Malrícuin, 
JUllhllllCJf O} }. Re::glSlro n" J 5.413'\ do Li,','u tU Auxilhu'l de:lÜl St:-(\'(~ .. .lti~l. CüNnlçOI~~; As lll..'mai~ 

o ':lul' ... /COIl(l:;ÕC~ I,;on~jaillcs Ila Cédula. 1\.·ix~)tl1 J~ A./evudt,/MT. 10 de SCl~mhl'll de 2.010, 

Fti. I ____ ,(NE· 11ARClO BRIZZ.I TRiZZl), Registr3d')r FúhlÍC'o ·Designado qu~ suhSl:rt'\o ~l, 
18,5 9/ '11101 (,.:1110'"). 2,90. 

Z . 
A V-06IM.6.78'. J "BA.IXAIHIPOTECA fl 13.12.2.011 . 

Fica a\'crbad '~'fO st.ar que' Confo~I1le Carta de Quitação: datada de. 14 de Novembro ~c 2.011, expedida pelo 
HSBC B;, '. Ta')!!;; 1\./ B:U1cO Multlplo: por sua AgenCia de CuntlbalP~, fle~ BAIXADA A HIPOTECA 
constai Y-(11. ~~.,/da prescl.ltc Mutncula. PeIxoto de Azc\'cdo/M I, I~ de Dezembro de 2.011. 
Eu, 1/\/-' /, (PATRICIA TABORDA LEME), Registradora Publica SubstiUilll quo subscrevo .. P, 
19.035. Emolumentos R$ ~ O) 

/ / I 

A vIo7lr>.{~. 83 

/ 
/; J / /, 'fI _ ~BAIXAIHJPOTECA" 27.01.2.015. 

!li;&~taruc'conforme Carta de Quitação, datada de 27 dc FevereirO de 2012, expedida pelo 
~ A. Balleo Multiplo, por sua Agencia de CurinbalPR. rico BAIXADA A HIPOTECA 

ylc3 3vcrbad 
'RSBC..B:U1 ' 

--<i!..4"'" (P~TRICIA TABORDA LEME), Registradora Publica Substituta que subscrevo. P. ~ 
presente Matrícula. I'CixotO de Azevcdo/MT, 27 de Janeiro de 2015 

o s R$ 10,)0. 

IH ~.hll{O (.J.]HI UI 1\1t1' U~ 
,'1.1\(01)'" \/-HFHn.\I\J(H.I((J' .... O 

.~-------' 
1" SERVIÇO REGlSTRAL 

.- .... 
Jc~ • ...... , :<"H ._~ , .... ".-", 

Poder Judiciario do Estad ato Grossq 
Ato de Notas e . stro ' 

( , --~~~~~~---"--, 'I Selo de Controle Digital 
, Cod. AtO(~): 6, liG, 177 ... J .~"=-,,:~o;:~:;: 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

Proprietário: Antônio da Cunha Barbosa Filho 
Matrícula do imóvel: 6783 
Município/UF: Peixoto de Azevedo-MT 

Responsável Técnico: GEDEON PEREIRA FEITOSA 
Formação: Técnico em AÇJropecuária 
Código de credenciamento: EVC 

MEMORIAL DESCRITIVO 

CPF: 483.372.509-68 
Cartório (CNS): (06.419-6) Peixoto de Azevedo - MT 
Código INCRA/SNCR: 9500334807628 

CREA: 120631166-5/MT 
A.R.T.: 1872177 - MT 

Coordenadas: Latitude, longitude e altitude geodésicas Sistema Geodésico de referência: SIRGAS 2000 
Área (Sistema Geodésico Local): 1248,6647 ha Perímetro (m): 16.479,80 m Azimutes: Azimutes geodésicos 

VÉRTICE 

Código Longitude Latitude Alt.ude (m) 

.. 757 

ASt-M-0187 -53°46'47271 " -9°56'45949' 31418 

EVC-M·0044 -53°48'49561" -9°59'07,568' 3349 

EVC-M-0063 -53°50'02825' -9°58'45 481" 32502 
EVC-V-0260 -53°49'55444' -9°58'37253" 318,86 

EVC-V-0261 -53°49'48581" -9°58'28 987" 30967 

EVC-V-0262 -53°49'44,524" .9°58'25103" 31228 

EVC-V·0263 -53°48'32503" .9°57'04988" 33586 

EVC-V·0264 ·53°48'31 992" ·9°57'02 937" 33863 

EVC-V-0265 .53°48'30264" -9°57'01 255" 34105 

EVC-V-0266 .53°48'28025" -9"56'59 996- 34265 

EVC-V-0267 -53°48'14358- -9°56'44 684" 354 91 

EVC-V-0268 .53°48'10 108' ·9°56'41 225" 3504 

EVC·V·0269 ·53°48'08 892' ·9°56'38 414" 35132 

EVC·V·0270 .53°47'50397" -9°56'17 730" 333 91 

g pelO Sig' 

DESCRiÇÃO DA PARCELA 

Código Azimute Dist. (m) 

- - 7 7 

EVC-M-0044 220°33' 572798 

EVC-M-0063 286°54' 233243 

EVC·V-0260 41°38' 33832 

EVC-V-0261 39°27' 32894 

EVC·V-0262 45°59' 17179 

EVC-V-0263 41°42' 32973 

EVC-V-0264 13°52' 6491 

EVC-V-0265 45°31' 7377 

EVC-V-0266 60°26' 7841 
EVC·V-0267 41°30' 62823 

EVC·V-0268 50°36' 1675 

EVC-V-0269 23°12' 9398 

EVC-V·0270 41°33' 64931 

AS1·M·0186 3rOl' 25923 

ç' g p 

SEGMENTO VANTE 

Confrontações 

"'" '" rgan a 

CNS: 06.419-61 Mat. 67821 Fazenda lagoa Dourada 11 

Estrada Municipal Redenção 

Estrada Municipal E· 60 

Estrada Municipal E- 60 

Estrada Municipal E- 60 

Estrada MuniCipal E· 60 

Estrada Munldpal E· 60 

Estrada Municipal E· 60 

Estrada Municipal E- 60 

Estrada Municipal E- 60 

Estrada Municipal E- 60 

Estrada Municipal E· 60 

Estrada Municipal E- 60 

Estrada Municipal E- 60 

p w 
c.:; 
W 

-

~ I 
~. 

.... ! 
0.::, , i 
= -I C-ú .... ~~ 
= '-I 

G)t 
'" ;Oi 
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CERTIFICAÇÃO: 7e2a7cOa~600a-4de8-bgef-a3bb4a2cc37e 

Em atendimento ao § 5° do art. 176 da Lei 6.015/73, certificamos que a poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a 
nenhuma outra poligonal constante do cadastro georreferenciado do INCRA. 

Oata Certificação: 131031201400:00 

Oata da Geração: 15/04/201419:19 

Certificada - Sem Confirmação de Registro em Cartório 
Parcela certificada pelo SIGEF de acordo com a Lei 6.015/73 e pendente de confirmação do registro da certificação em cartório 
A autenticidade desde documento pode ser verificada pelo endereço eletrOnico http://sigel.incra.gov.br/aulenticidadef7e2a7cOa-eOOa-4deS-b9ef-a3bb4a2cc37e/ 

Este Memorial Descritivo foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas e assinadas digitalmente pelo Responsável Técnico (Credenciado). 
~ 

co 
O Página 2/2 



• ',J/I' 

ii3.00L384 

.. ;- , 

4 Ü,·, .i 

L_, :c:e:rt:i:":ca:d:.::-s:e:m::c:o:nfi::'""::':Çã:o::d:e:R:e:g:,s:,,:o:e:m::c:.:rt:6:":O::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ I- Parcela certificada pelo SIGEF de acordo com a lei 6.015n3 e pendente de confirmaçao do registro da certificação em cartório 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

Proprietário: CPF: Responsável Técnico: 
Antônio da Cunha Barbosa Filho 483.372_509-68 
Matrícula: Cartório de Registro de Imóveis: 
6783 (06.419-ô) Peixoto de Azevedo - MT 

GEDEON PEREIRA FEITOSA 
Fonnação: 
Técnico em Agropecuaria 
Cód. Credenciado: 

CREA: 
120631166-5/Ml 

Código INCRA/SNCR: Munlclpio: 
9500334807628 Peixoto de Azevedo-MT 

Área (Sistema Gcodcslco Local): 
12486647 ha 

o Vér1ice t'Po M 

~ Vértice JipO P 

Perlmetro: 
16.47980 m 

Liflha id{!81 

lrmite artlf.cial não I7plfeado 

Corpo d'água ou curso d'água 

Linha de cumc:l(h 

Gmla 

Vcrticc lipo V 

.'_0-- Cerei] 

- Muro 
Eslrnda 

Va!a 

Callal 

------ CnstadeenCQsla 

~------~ Pé de encosla 

ltmlte natural n.1o tiprlCado 

Sistema Geodésico: 
SIRGAS2000 

IITlÕvel em csludo 

Jmó~"els confronlnnlcs 

EVC 
ART.: 
1872177 - MT 

Sistema de Coordenadas: 
Lat./LonÇl, ~ ni30 proietado 

Escala: 
1:10959 

CERTIFICAÇÃO: 7e2a7cOa-600a-4de8-b9ef-a3bb4a2cc37e 

Em atendimento ao § 5" do art. 176 da le'l 6.015/73, 
certificamos que a poligonal representada nesla planta 
não se sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra 
poligonal constante do cadastro georreferenciado do 
INeRA. 

DataCertfflcar"ilo: 13/03/201400:00 

Dalada Geração: 15/04/201419:14 

Esta planta foi gerada automaticamente pelo Sigaf com base nas informações transmitidas e aSSinadas digitalmente pelo Responsavel TéCniCO (Credenciado). 
A autenticidade desde documento pode ser verificada pelo endereço eletrônico http://sioef.incra.J1Qv hr/i'lIIIPntir',rl:>rlc.J7n'}~7-n~ an,,~ ~-,-" .. ,,_& _ ... L'_.... --

Formato: I 
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ANTONIO BARBOSA 

GAB I PGR--I 
Fls, 000385 , 

0"0. • ~ 

,=i 

402 

Fazenda Lagoa Dourada - matrícu-

I • Ia 6.782 no CRI de Peixoto de Aze-

vedo/MT - R$ 2.580.000,00 

• 
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Imobiliária e Pericias Judiciais 
Humberto Silva· Corretor de Imóveis· CRECI 6042/MT • CNAI 9317 

GAB/PGRl 
DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA Fls. O O 0386 

HUMBERTO SILVA, brasileiro, casado, corretor de imóveis, e avaliador imobiliário, CP ~n~:::;:::r::===::::":=! 
219.267.006.00 RG M-473.323 SSP/MG, CRECI n2 6042/MT, CNAI9317,(Conselho Naciorí"afde 

Avaliadores Imobiliários), residente na Rua 13 nr 184, centro, Matupá-MT; Declara a emissão 

de: 

PARECER T~CNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA-PTAM 

Contratante e Proprietário do Imóveil: Antonio da Cunha Barbosa Filho-CPF 483.372.509-68 

Finalidade deste PTAM: avaliação para determinação de valor . 

Objeto da Avaliação: Relativo ao IMÓVEl RURAL, denominado de FAZENDA LAGOA DOURADA 
I, no município de Peixoto de Azevedo, com área total de 1.250 hectares,(um mil duzentos e 
cinquenta hectares), escriturada com matrícula nr 6.782 do cartório de registro de imóveis de 
Peixoto de Azevedo, toda bruta e sem abertura, o acesso é estrada municipal E 60, distando 
155 km da BR 163. Terras planas e de ótima qualidade, vizinha de grande armazém para 
recebimento de grãos. 

Documentação: há escritura e matrícula nr 6.782. 

A vistoria foi realizada dia 21/11/2016. 

Coordenadas: 9° 58.158' S LON 53° 49.002' O 

VALOR FINAL ENCONTRADO: R$) ..................................... R$ 2.580.000,00 

Método usado: Comparativo direto de dados de mercado. E os procedimentos para avaliação 

estão disciplinados pela Norma de Execução /INCRA/SD/ng 35, de 25 de Março de 2004, 

publicada no Diário oficial da União (D.O.U.), de 29 de Março de 2004, seção 1, p. 76 e pelo 

Boletim de Serviço ng14, de 05 de Abril de 2004 - Republicada: D.O.U., de 30 de março de 

2004; pelo Manual de Obtenção de Terras e Perícia. Judicial - Módulo 111 - Avaliação, e em 

conformidade com a Norma Brasileira Registrada (NBR), n2 14.653 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), partes 1/2001 e 3/2004. 

Obedecendo ao disposto na fundamentação legal, a avaliação de imóveis rurais consiste na 

determinação técnica do preço atual de mercado do imóvel como um todo, estando aí 

incluídas as terras com suas acessões naturais e benfeitorias indenizáveis, levando em 

consideração o contido no art. 12 da lei nr. 8.629/93( redação dada pela medida pr 

2.183-56/2001). 

Site: www.nortemtimoveis.com.br E-mail: nortemtimoveis@gmail.com Fone: 
(66) 9936-6300 
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D Avalia -o Imobiliária e Pericias Judiciais 
Humberto Silva - Corretor de Imóveis - CRECI 6042/MT - CNAI 9317 .... 

GAB/PGRl 
Fls. 000387 

• Foram pesquisados negócios realizados e imóveis ofertados na região, compondo um c .... =J 

de elementos de qualidade e número suficiente para obtenção de um resultado confiável, que 
reflita o valor de mercado, para a propriedade objeto de avaliação. 

Este PTAM foi elaborado conforme NBR 14.653-1 e 14.653-2 /5676 e Resolução COFECI n° 
957/2006, e 1.066/2007 . 

Acompanha o presente, fotos, e imagem de localização, does do avaliador . 

Matupá, 24 de novembro de 2016 

Humberto Silva- C 16042/ CNAI9317 

Site: www.nortemtimoveis.com.br E-mail: nortemtimoveis@gmail.com Fone: 
(66) 9936-6300 
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