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------~-~-------------e._---'--.,-.-----~, 
Dat,a,Hol'f!ril> ô Local da realização da PENHORA:. · _ 
Aos . 21108/2013., às .13h1:7, no Imóvel Rural denon1iliado Lote. 25 da 2ª (.segunda\ parte do 
Loteamento Gleba Trivelato, Zona Rural, no Municlpio de Santa Rita do Trivelato/MT, termo desta 
Comarca: · 

1 Nº/Proc./CP/Cód. :· CP-1 Código - 70450 REPARAÇÃO OE DANOS SUMÃR!SSIMA 2"Vara ! 
Parte· Credora/Requerente (.s)/Exeq \lente.( s): 

Os menores; M. E, M, p, E J/V, M, p,, - neste eto devidamente. representad,:is por sua Responsável 
~ e g1mitora, a Sr",.NILVA DE MORA1S.SAl',J"{OS: . . . 

Parte Devedora/Requerido (à) (s)/Executado (a) (s): 

St. DIOMA~.ZERBINATTI; 

Assinatura {sl do la) tsl Devedor /a} Is): 

Dévedor aj (es) (as)/Execütacto a)(s) 

FIEL DEPOSITÁRIO (A) e seu respectivo endereço: 

Sr ... OIOMAR ZERBINATI, .. porlàdor . da CIIR~. n• 884;5!!4/SSPIPR· e .cadastrado no CPFIMF _n• 
181.899.519-72, resídente e domiciliado na Cidade e C,:imarca de Sprríso/Ml · 

Para garantia do PRINCIPAL . E . DEMAIS COMINAC ES . LEGAIS, procedi à PENHORA E 
f)VALIAC!Q do (s} Bem (ns) de proprleds1dia do (a) (s) executados (a) (s), a seguir rialaclonádo /sl 
e/ou descrito Is) e/cu caracterizado (sl: · 

a)-BEM (NSl IMÓ"VEL {EIS); 

-01 )- A FRAÇ,ÃO OE .so•t. (CINQUENTA POR CENTO) ºº IMÓVEL. IWRAL CARACTERIZADO 

.· COMO l-OTÊ N" 2$, DA 2" (SEGUNDA)PARTE 00 LO'TEAMENTO GLEBÁTRIVELATO, COM 

ÁREA TOTAi. 01$230;0 HÁS (DUZENTOS E TRINT/1<) HECTARE$, - portartto; PENHORADO A 

.ÁREA DE 115,9 HÁS (CENTO E Q!JltlZE HEÇTARES) - situado em Zona R11ral, no Municlpio de 
. ', ' . 

Santa Rita do Trivelato/Ml'. termo desta Comarca, objeto da presenle "Constrição Judicial", 

devidamente registrado sob a matricula de n• 38,439 ,;l,:i CRI/Dll'MAN.TINOIMT/1° SERVIÇ() DE 

REGISTRO .DE IMÓVEIS E TITULOS E DOCúMENTOS, com os seus limites e confrontações 

constantes na 'Certidão de Inteiro Teor", c;ópia da rnesma <atn anexo; 

Obs.; O referido J.nw!ru acima descrito não possui benfeitorias, SQrnente alguns hectares ele área 

pata p.istçi, pôrélm b(lmsyjos (juquirâo) e solo muito arenoso. 



VALOR DA AVALIAÇÃO: 

Item. º1.rJMóVEL ~lJRAl., .. !FRA.ÇÃO [)E S0::/4), ~15,P l-f4S: Rt 753AB0:oq (SETECEIIITOS E 
Clt..lQU5NtA E TR!S MIL l; QUA TROÇENTOS E Oli[ENTAREAISkt:on,i! $ériâ9 o valqr. plljec!i!re 
J1afra,;ãó•de. J.20,oscs.o_l:!eq.taré, conforme•valores.apu~<los' nas melhores knóbiliãrl~$ d,a .nigião, 
bem .. como, VIZll)~~s propA~!f!no.s ,de llrea~ pa· J<1giãp, .cons,tderando, ov,ilcir .çla saçt:i SQjaJl!')Sla .. dat,1 
(21/0612013y;.na 1mpartâflC1ªde.R$ 54.60,·pprt,into: 120,Q~xR$ 54,60 "·R$6,552.00 "115 o hásx · 
R$ 6,'556

1
00= R$753.480.00. ·. . . · . · · ·. ' · · ·. ' · ···•. . ......,..... - .. · . 

Total da, Avaliação - "R$ 753.480,00. (SETECENTOS' ,E CINQUENTA •E TR!S MIL E 
QUATROCENTOS l;QITENTAREAISI",.. . • •· <'> > . ·•··· · ·. ·,·. 

Obs.: Valor !'JSl!'J sendb considara~o o pagam!'JJ'lto à _vis1ª, a !~lização d,o Imóvel, o estado a/ou 
conservação da benfeitoria, a qualidade da mesma,. bem como as observações .acimil elencadàs, 
\:!ando,. r:,ol'!<1nto. ao Bem,q valor acima·estimado ... • · 

. ''"' 

Conclt1lda a PENHORA I; A AVAPAÇÃO, NOMEEI FIEL DEPQSITÃRIO{A).do (s) füml {11s) r.etro 
dlS!scrifo (s), o ora regueridàé/ou éxecutado, sr, DIOMAR•ZÇRBINA'Tl,POrt,idor da C'1RG n" 
a&:Ui84/SSPIPR e cadi,strado 110 CPF/llff n• .181,899.1511!,7~; resid,en,te "' domioifiado ·. na . cidade e 
Comarca de Sorriso/MI, o{a) quàl prestou cqmpromisso inerentê ao encargo, ficando en~o "Ciente' 
de que não poderá defe (s) se dispor sem prévia. autoti:z,!ção. do .r, Julzó do feito, O,o que, par;i 
c:,;tnstar, 1,!vro .º presente. \1·~ • · · · 

o iltôlllo Vlêlra .· Fiel Oeposil./írio (a) 
J~stíç" 

DO [Al(Sf OEVEDôR tA)(E$1(AS): .. 

reita. a, PE!!fHORA.,E A AVALIAÇÃO: nos.termo~dq "A~igo 659 do C. P. C:", IIIITIMEI destas e;> (â) (s) 
devedor (a)(es) (as), enlregando-lni\l.(s) contrate, DOU Fê. · · · · 

DATA DA INTIMAÇÃO DA PENH()l'M E AVALIÂÇÃO; . Assi.natura do (aJ(s} devedqr (a) (es) (as): 

{001)-'-'-•-·· /2013. . (002) '-'-· .. ··._/2013. 

~Ir· 
tônloVlelra 
eJustiçâ 

NJUGE(Sl: 

Ocorrida a PENHÓRA "'ll'l·Bem (ns) lmóvel.(eis) e send.o o (si)(s) devl;!qor (a) (es) (as).casado.(a)(s), 
ou. mesmo tendo IS!Sla reoaldst !li)) Bem (ns) reservado (!>) da mulher, INTIMEI também, ele todo o seu 
inlelro .. teor, o (s) cônjuge (s), que ígualm1Snte ficou (ficaram) "Ç\ente". (s),Jl!llteg!líldo-lhe (s) !X)plrafé, 
DOU.FÉ. . . · · · · ·· ·· 



REPl'.l~LICAFEDEaATO,~ DO BRASIL 
ESTA.00 OE MATO.GROSSO 
POl)ERJUDICIÁRIO . 

. C()NJARCA!)E NOVAMUTUNI/NIT .. 2.".($EGUNDA).EN1"R,\NCIA 
F6rum1Sedíi: l2J End,: Av, das•Arapqngas 334N. ~ Cjjntro-CEP: 78.450::0QQ 

• •· T elioforiell'ax; fQxx65l 330!!,3044/343413441> , E'maff :. nova rnutum@tt.mt,9ov,bt 
Qficlah:ie·J_usJiça; 0 End::·Rúa dasAlamandras, 1·.B48'ff ;.;.:Resjden5ía_t·t1os· IQêS 

. ·1' -~Telefo.o~Ce!Ylarr {Oxx65), 3308·~89l8415-0_195-:-- ·E~_m_afü -tjça(dç8vjej_~dbrturtm_ :COlr\ br 

.OATA.OA.INTIMACÃODA PENHORA: 

(C01)_. _/...=.-12013. 

(C02)_. __ · 1_·· _/2013. 

ASsín.atura do (s) côriJug~ (s): 



~IRHWU~fflN~ JR. 
& ADVOC3ADOS AS.SCJCIA □os 

MATRICULAS ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS 

Nº 31.816 E 30.439 DO CRI DE DIAMANTINO/MT, 

PARASEREMPENHORADOSEM50%. 

AVEN_IQA:TtRAC;rE·NTE'éi,. J BS·B • CENTRO • R□ NDONOPOLj·s .• MT • '787□□-25□ 
(Eiê)'":3423 3_242- • FAX (66) :3423 1 ·s4a 

GVÍTTDJR@TE_R-RA.-Cc;:JM.BR • GVJ.AOV.ASS □ OIAD□Si@TERRA.C □ M.BR 
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SERVIÇO REGISTRAL 

OFICIA LA 
MANOELA MARIA A. DE ALMEIDA 
DIAMANTINO MATO GROSSO 
LIVRO N2 2 -DR REGISTRO GERA 

Um lote de terras com a área de 746,00ha (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS 
HECTARES), denominada FAZENDA 27 DK JULHO, desmembrada de área maio 
denominada Lote Selva, localizada na Gleba Selva, situada no municipio .de 
Nova Maringá-MT, com o seguinte caminhamento: O MPl, marco de madeira de 
lei, encontra-se cravado em comum com parte do mesmo lote e à beira da 
Estrada Guarantã. Seguindo pela Estrada Guarantã, ao rumo magnético de 
55Q48"NE, encontra-se aos 350,00 metros o MP2. Deste sellUe ao rumo mag. 
de 23Q30"NW, limitando com parte do mesmo lote, encontrando-se aos 
1.360,00 metros o MP3, o qual encontra-se cravado à margem esquerda do 
Córrego Pichinin. Deste segue pelo Córrego Pichinin, de Jusante para 
Montante, em vários rumos e distâncias, limitando com parte do mesmo 
lote, até encontrar o MP4, o qual encontra-ee à margem eequerda do 
Córrego Pichinin. Deete segue ao rumo mas. de 23Q30'SE, encontrando-ee 
aos 1.990,00 metros o MP5, o qual encontra-se cravado à beira da Estrada 
Guarantã. Deste segue pela Estrada Guarantã, ao rumo mag. de 55Q48'NE, 

--. encontrando-se aos 1.050,00 metros o MP6. Deste segue ao rumo mag. de 
23Q30"NW, limitando com parte do mesmo lote, encontrando-se aos 2.115,00 
metros o MP-7. Deste segue ao rumo mag. de 31Q20"NW, limitando com parte 
do mesmo lote, encontrando-se aos 1.800,00 metroe o MP8. Deste segue ao 
rumo mas. de 26Q30"NW, limitando com parte do mesmo lote, encontrando-ee 
aos 750,00 metros o MP9. Deste segue ao rumo mag. de 67Q00"SW, limitando 
com parte do mesmo lote, encontrando-se aos 1.730,00 metros o MP10. Deste 
segue ao rumo mag. de 07Q40"SE, limitando com parte do mesmo lote, 
encontrando-se aos 2.110,00 metros o MPll. Deste segue ao rumo mag. de 
19Q30"SE, limitando com parte do mesmo lote, encontrando-se aos 2.010,00 
metros o MP12. Deste segue ao rumo mag. de 23Q30'SE, limitando com parte 
do mesmo lote, encontrando-se aos 1. 050, 00 metros o 11Pl, o qual foi o 
ponto de partida. (a) Osvair João Sambugari, téc. estradas, CREA nQ 
2.588/TD-MT. ART nQ 86.780. PROPRIETARIA: IMCOL-IHóVlUS E COWNIZAÇJ!.O 
LTDA, empresa juridica de direito privado, inscrita no CGC/MF sob nQ 
79. 069. 365/0001-22, com sede à Av. Roberto Valdecir Brianti nQ 734, 
Centro, São José do Rio Claro-MT, representada pelo eõcio LAELSON 
JURANDIR BRIANTI, brasileiro, casado, empresário, RG nQ 797.059-SSP/PR e 
CPF nQ 172.479.429-91. residente e domiciliado à Rua Corumbá nQ 450, 
Cuiabá-MT. REGISTRO ANTERIOR: Matricula nQ 12. 337 deste Serviço 

(\, no11ovrQl1 i•liílv~íl9) ~~ 4~ e~tembro de 1998, A Oficial,~ 

"R, 1/31.816, em 30 de setembro de 1998. TITULO: Cowra e Venda. 
TRANSMITENTE: IMCOL-IMóVRIS R COLONIZAC.AO LTDA., acima qualificada. 
ADQUIRENTE: BRIAPEC - AGROPECUARIA LTDA, pessoa juridida de direito 
privado, inscrita no CGC/MF sob nQ 02.521.185/0001-05, com sede à Av. 
Roberto Valdecir Brianti nQ 734, Centro, São José do Rio Claro-MT, 
representada por seu sócio proprietário MARCOS ROBERTO BRIANTI, 
brasileiro, casado, empresário, portador da RG nQ 604.684-SSP/MT, CPF nQ 
496. 711.031-20, residente e domiciliado à Av. Pres. Marques nQ 1.389, 
Apto. 101, Ed. Burle Max, Santa Helena, Cuiabá-MT. FORMA DO TITULO: 
- --- - T"M.'I..., .i -- ..:J- ,.,. ____ ,,, = u ......... ,1-i:. l =-,.,.,....A~A nAR Nnt.A.s do Servico Notarial 



MATSiGUL.sl 

31.816 J 

--- ---·--------- ------
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de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal - TRARL - datado de 
10.08.96, declarando que a Floresta ou Forma de Vegetação existente na 
área de 14.047,645ha, não inferior a 50% do total da propriedade, fica 
~omo de Utilização Limitada, conforme Av.20/12.337. A Oficial;'-Q.._ 

R.3/31.816, dl, 0'.) ,-:;, Agosto de ::001. TÍTULO: Compra e Venda com Pacto 
Comiss6rio. TR,\W3MJ'l'ENTE: BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA, pessoa juridica 
de direito privado, lr,s:::rita no CNPJ/MF sob nv 02-521.18.5/0001-05, com 
3ede .. -1 A..,.r ~ Roberto Valdecir Briant.i, 734, centro, em Sjo José do Rio 
Claro--M'f', ret;resentada por seu :':ócio: MARCIO ROBERTO BRIAHTI, 
brasileiro, casado, empresário, portador da CI-RG nº 597.995-1-SSF•/M'f' e 
CPF nº 376.-430.lül--53, residente e rJomiciliacio á Rua Corumbá, nº 450, em 
Cuiabá--MT. ADQUIRENTE: DIOMAR ZERBINATI, agropecua-1:·i;;ta, portador da CI
RG nº 864. 584-c'SE'iPR e CPF nº 101.099. :,19-72, casado sot, o Regime de 
comuni-ia.o uni1.lersal de Ben~,, posterior à vigência da Lei n,;;• 
6.51.">177, conforme Pacto Antenupcial registrado 50b nº 31.651, Livro nº __ _ 
3-L de Registro Auxiliar, do RI da Comarca de Goíoer·é-PR, com WILMA 
MENGUE ZERBINATI, do lar, portadora eia CI-RG nº 5.473.912--5-SSP/PR e CPF 
nº 777. 852. 709-30, brasileiros, residentes e domiciliados à Rua das 
Hortências, 677, em Nova Mutum-M'l'. FORMA DO TÍTULO: e;scrí tura Pública de 
Compra e Venda com Pacto Comiss6rio, lavrada no Serviço Notarial ele Nova 
Maringá-M'l', pelo Notário Wanderley Luis Kuhn, Livro nº 2-E, fls. 28, em 
26 de .Julho de 2001. VALOR: R$ 12.000,00, pagos da seguinte forma: a)· 
R$ 4_000,00 já pagos no ato da assinatura da escritura, razão pela qual 
dá quitação e liberação do equivalente a 246,0 ha, da área total de 
746,0 ha; b)R$ 4.000,00 com vencimento em 02/07/2002, que após a 
quitação será liberado mais 250,0 ha da área total e cJ R$ 4.000,00 com 
vencimento em 02/07/2003, que após a quitação, será liberado o restante 
da área, ou seja 250,0 ha área total descrita, representadas por Notas 
Promissórias em carráter PRÓ SOLVENDO, que serão corrigidas pelo índice 
do IGPM. CONDIÇÕES: COMPRA FEITA COM A CLÁUSULA DE PACTO COMISSÓRIO, 
CONFORME DECRETO LEI Nº 745/69. Impostos e Ce,rtidões Municipal, 
EstadualT Ibam.a, '!'ributos F'edera.i.=1. e i'.~ND s;§o constantes na Escritura. 
Certidão eh, Regulariciade Fiscal do Imóvel Rural nº E-4. 826. 497, onde -
consta o Nº Receita: 5. 610. 230--5., expedida pela DRf /Cuiabâ-MT em 
31.07.2001. A Oficial~ 

Av. 04/31. 816, em 05 de novembro de 2004. A requerimento de Diomar 
Zerbinati, datado de 27/09/2004, com firma reconhecida neste Serviço 
Notarial e Registral, instruído com Termo de Quitação de 30 de setembro 
de 2004, firmado pela credora Briapec Agropecuária Ltda, representada 

relo ~99i9 M~fvii fi9~ •• ~~ ;í~Qílw~, ~vm !iiffiG rcoonncGlUà no lº uervi Ü 

Notar1.al e Registral da 1ª Circunscrição de Cuiabá-MT, procede-se a esta 
~ .. ,, .... Y'l-,...,_...,:;::,..,_ ----.1..--- - -------··- 1 

l 



SERVIÇO REGISTRAL 
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OFICIA LA r 
MANOELA MARIA A. DE ALMEIDA ~ , 
DIAMANTINO MATO GROSSO j 
LIVRO N2 2 -DR REGISTRO GERAV 

Um lote de terrae com a área de 746,00ha (SETECENTOS E QUARENTA E SEI 
HECTARES), denominada FAZKl!IDA 27 DK JULHO, desmembrada de área maioy 
denominada Lote Selva, localizada na Gleba Selva, situada no municipio de 
Nova Maringá-MT. com o seguinte caminhamente: O MPl, marco de madeira ·de 
lei, encontra-se cravado em comum com parte do mesmo lote e à beira da 
Estrada Guarantã. Seguindo pela Estrada Guarantã, ao rumo magnético de 
55Q48'NE, encontra-se aos 350,00 metros o MP2. Deste segue ao rumo mag. 
de 23Q30"NW, limitando com parte do mesmo lote, encontrando-se aos 
1.380,00 metros o MP3, o qual encontra-se cravado à margem esquerda do 
Córrego Pichinin. Deste segue pelo Córrego Pichinin, de Jusante para 
Montante, em vários rumos e distâncias, limitando com parte do mesmo 
lote, até encontrar o MP4, o qual encontra-se à margem esquerda do 
Córrego Pichinin. Deste segue ao rumo mas;. de 23Q30'SE, encontrando-se 
aos 1.990,00 metros o MP5, o qual encontra-se cravado à beira da Estrada 
Guarantã. Deste segue pela Estrada Guarantã, ao rumo mag. de 55Q4B"NE, 
encontrando-se aos 1.050,00 metros o MP6. Deste segue ao rumo mag. de 
23Q30"NW, limitando com parte do mesmo lote, encontrando-se aoe 2.115,00 
metros o MP-7. Deste segue ao rumo mag. de 31Q20"NW, limitando com parte 
do mesmo lote, encontrando-se aos 1.800,00 metros o MP8. Deste segue ao 
rumo mag. de 26Q30'NW, limitando com parte do mesmo lote, encontrando-se 
aos 750,00 metros o MP9. Deste segue ao rumo mag. de 67Q00'SW, limitando 
com parte do mesmo lote, encontrando-se aos 1.730,00 metros o MP10. Deste 
segue ao rumo mag. de 07Q40"SE, limitando com parte do mesmo lote, 
encontrando-se aos 2.110,00 metros o MP11. Deste segue ao rumo mag. de 
19Q30"SE, limitando com parte do mesmo lote, encontrando-se aos 2.010,00 
metros o MP12. Deste segue ao rumo mag. de 23230"SE, limitando com parte 
do mesmo lote, encontrando-se aos 1. 050, 00 metros o MP1, o qual foi o 
ponto de partida. (a) Osvair João Sambugari, téc. estradas, CREA nS! 
2.588/TD-MT. ART nQ 86. 780. PROPRIETARIA: IMOOL-IMóVKIS E COWNIZAQAO 
LTDA, empresa juridica de direito privado, inscrita no CGC/MF sob nQ 
79.069.365/0001-22, com sede à Av. Roberto Valdecir Brianti nQ 734, 
Centro, São José do Rio Claro-MT, representada pelo sócio LAELSON 
JURANDIR BRIANTI, brasileiro, casado, empresário, RG nQ 797.059-SSP/PR e 
CPF nQ 172.479.429-91, residente e domiciliado à Rua Corumbá nQ 450, 
Cuiabá-MT. REGISTRO ANTERIOR: Matricula nQ 12. 337 deste Serviço 
Regiatral. Diamantino, 30 de setembro de 1998. A Oficial,~ 

R. l/31.816, em 30 de set.embro de 1998. TITULO: Compra e Venda. 
TRANSMITENTE: IMCOL-IMóVRIS B OOUlNIZAÇ.1\0 LTDA., acima qualificada. 
ADQUIRENTE: BRIAPBC - AGROPEaJARIA LTDA, pessoa juridida de direito 
privado, inscrita no CGC/MF sob nQ 02.521.185/0001-05, com sede à Av. 
Roberto Valdecir Brianti nQ 734, Centro, São José do Rio Claro-MT, 
representada por seu sócio proprietário MARCOS ROBERTO BRIANTI, 
brasileiro, casado, empresário, portador da RG nQ 604.684-SSP/MT, CPF nQ 
498. 711.031-20, residente e domiciliado à Av. Pres. Marques nQ 1.369, 
Apto. 101, Ed. Burle Max, Santa Helena, Cuiabá-MT. FORMA DO TITULO: 
Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas Notas do Serviço Notarial 
de Nova Maringá-MT, pelo Notário Wanderley Luiz Kuhn, livro nQ 1-E, fls. 
112, em 03 de setembro de 1998. VALOR: R$ 7 .000,00. CONDIÇõES: ITBI e 
Certidões são constantes na Escritura. Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal 
sob nQ E-1.656.353, expedida pela ARF/Diamantinc-MT em 28/05/98. CCIR/96-
97, onde consta o código do imóvel nQ 901. 172 .105. 880-2, área total: 
28.095,0ha, mod. fiscal: 100,0ha, nQ mod. fiscais: 280,96, F.M.P.: 4,0ha. 
Dispensada a apresentação da Certidão do IBAMA conforme o Provimento nQ 
18/91 da CGJ/MT. A Oficial~ 

Av.2/31.816, em 30 de setembro de 1998. Procede-se a esta averbação para 
constar que o imóvel da presente matrícula encontra-se averbado um Termo 

- CONTINUA NO VERSO -
\:jsl:RVIÇO DE REGISTRO DE :MOVi:IS' 

E TITULOS E DOCUMENTOS 

(Paufenes Caráoso áa Si{va 
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de Responsabilidade de Averbação de Reeerva Legal - TRARL - datado de 
10.08.96, declarando que a Floresta ou Forma de Vegetação existente na 
área de 14.047,645ha, não inferior a 50% do total da propriedade, fica 
~omo de Utilização Limitada, conforme Av.20/12.337. A Oficial;'-<.L. 

R.3/31.816, ,,,., o~ .;,, ::qosto de 2001. TÍTULO:_ Compra e Venda corn Pacto 
Comiss6rio. TRl\l,i:,;;u•r.ENTE: BRIAPEC - AGROPECUARIA LTOA, pessoa JUri<:üca 

d d . · t n_ •·i·vadc,, .ir1scrit3 no CNPJ/MF :3Cb n,::. 02 .. 521.185/0001-0S,. com e irei.a~• . 
sede .. -1 'fa.v. Roberto Valdecir Brianti, 7.34, centro,. em Sjo ,José do Rio 
Cla.r-o-MTi represt.~ntada por seu !::ócio: MARCIO ROBERTO BRIAHTI,. 
brasileiro, casado, empresário, portador da CI-RG nº 597. 995-1-SSE·/M'l' e 
CPf n:.; 3'76.430.lül~-~)3, residente e domiciliado à Rua Corumba, nº 450; em 
Cuiabá--M'l'. ADQUIRENTE: DIOMAR ZERBINATI, agrope.cuaris ta, portador da CI -
RG n" 864.584-:3::;P/PR e CPF nº lül.099.519--12, casado sot, o Regime ele 
comunt1cto uni•.rersal de Bens, posterior à vigência da Lei n,:; 
6 .. ~•15/77, conforme Pr.1cto Antenupcial registrado sob nº 31.651, Livro nº .--. 
3-L de Reqistro Auxiliar, do RI ela Comarca de Goioer·é-PR, com WILMA 
MENGUE ZERBINATI, do lar, portadora da CI-RG nº 5.473.912-5-:3SP/PR e CPF 
nº 777. 8 52. 709-30, brasileiros, residentes e domiciliados à Rua das 
Horténcias, 677, em Nova Mutum-MT. FORMA DO TÍTULO: E;scrit.ura Pública de 
Compra e Venda com Pacto Cornissôrio, lavrada no Serviço Notarial de Nova 
Ma.ringá-M'l', pelo Notá.rio Wanderley Luis Kuhn, Livro nº 2-E, fls. 28, em 
26 de Julho de 2001. VALOR: R$ 12. 000, 00, pagos da seguinte forrna: a)· 
R$ 4.000,00 já pagos no ato da assinatura da escritura, razão pela qual 
dá qui taçào e 1 iberação do equivalente a 246, O ha, da área total de 
746,0 ha; b)R.$ 4.000,00 com vencimento em 02/07/2002, que após a 
quitação será liberado mais 250,0 ha da área total e cJ R$ 4.000,00 com 
vencimento em 02/07/2003, que após a quitação, será liberado o restante 
da área, ou seja 250,0 ha área total descrita, representadas por Notas 
Promissórias em carráter PRÓ SOLVENDO, que serão corrigidas pelo índice 
do IGPM. CONDIÇÕES: COMPRA FEITA COM A CLÁUSULA DE PACTO COMISSÓRIO, 
CONFORME DECRETO LEI Nº 745/69. Impostos e Certidões Municipal, 
Estadual, Ibama, Tributos Federais e CND são constantes na Escritura. 
cert:i.d:lo de, Regularidade Fiscal do Imóvel Rural n" E-4. 826. 497, onde -
consta o Nº Receita: 5.610.230-5, expedida pela DRF/Cuiaba-MT em 
JJ..07.2001. /\ Oficial~~ 

Av.O4/31.816, em 05 de novembro de 2004. A requerimento de Diomar 
Zerbinati, datado de 27/09/2004, com firma reconhecida neste Serviço 
Notarial e Registra!, instruído com Termo de Quitação de 30 de setembro 
de 2004, firmado pela credora Briapec Agropecuária Ltda, representada 
pelo sócio Marcos Roberto Brianti, com firma reconhecida no 2º serviço 
Notarial e Registral da 1ª Circunscrição de Cuiabá-MT, procede-se a esta 
averbação para constar o pagamento das parcelas nos valores de R$ 
4. 000, 00 com vencimento em 02/07/2002 e R$ 4. 000, 00 com vencimento em 
02/07/2003, constante no R.03/31.816, dando integral e irrevogável 
quitação, ficando o imóvel liberado do PACTO COMISSÓRJ:0. Documentos 
arquivados na pasta nº 40 de averbação. Eu,""'-c..t,.._., .'.c:l.&., Oficial que 
fiz digitar e conferi. 

Av.05/31.816, em 27 de Dezembro de 2004. o imóvel objeto da presente 
matrícula foi matriculada no RGI da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO.CLARO-MT, 
sob nº 838 em 06/12/2004, cfe. Baixa nº 528 daquela Comarca,' datado de 
09/12/2004, que fica arq. n/Serviço Registral. A Oficial~ 

,º srnvrço ~E ktGl:.'TR◊ DE íMÓVEiS E TÍTULOS E DOCV\~t;,!TüS 
Paul:ene.s Carâoso da Suva · 
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l - SERVIÇO REGISTRAL r\'y,, 

OFICIA LA -~,,l~b 
MANOELA MARIA A. DE ALMEIDA 's_,'viJ 
DIAMANTINO - MATO GROSSâ 
LIVRO N9 2- DH REGISTRO GERA 1\ 

~ 
Um Imóvel rural caracter;l;zado como lote. nQ 25, da 2§. parte do Loteamento 1 ' 

Gleba Trivelato situado no Municipio de Nova Mutum, anteriormente/ 
Municipio de Nobres, com a área de 230,00has. (Duzentas e trinta 
hectares) e aa aeguintes distâncias e coru:rontacões: Marcoa I ao II rumos 
39Q30'SW, distância 4.000,00 metros, confrontando com o lote nQ 23; 
Marcos II a III, rumos 50Ql5'SE, distância 610,00 metros, confrontando 
com o lote n9 20; Marcos III a IV, rumos 37Q45'NE, distância de 4.570,00 
metros, confrontando com o lote nQ 26; Marcos IV a I , rumoa diatâncias 
marseando o Córrego. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
!i'ederaia nQ E-0. 441. 697, exi;,edida i;,ela AR!i''-Diamantino, em 28/08/96, onde 
consta o Código do Imóvel 901 067 016 195-0; Devidamente cadástrado no 
INCRA sob o .Código 901.067 .016.195-0, com a área total (ie 230,0has,, M6d 
Fiscal 100,0; NQ de Mód. Fiscais 2,30; F.M.P. 25,0; PROPRIETARIO: DIOMAR 
ZERBINATT, brasileiro, agricultar, casada com Wilma Manque Zerbinati, sob 
o regime de comunhão de bens, RG nQ 664.584-SSP-PR e CPF nQ 101.099.519-
72, residente à Rua das Rosas nQ 614 em Nova Muttim-MT. REGISTRO ANTERIOR: 
Matricula nQ 3.403, do Service Registral de Rosário Oeste-MT. Diamantino, 
13 de Setembro de 1.996. A Oficial,~ . 

R.1/30.439, em 18 de Outubro de 1996, EM PRIMEIRA, ESPECIAL E l?JNICA 
HIPOTECA. D.evedores: Diomar Zerbina·ti, inscrito no CPF sob nQ 
101,099.519-72, e sua esposa Wilma Mengue Zerbinati, inscrito no CPF sob 
nQ 777.952.709-30, brasileiros, casados, ele agricultor, ela do lar, . 
residentes e domiciliados em Nova Mutum (MTl. Credora: Santista Alimentos/ 
S/A., com sede em Stto paulo <SPl, inscrita no CGC/MF sob nQ 
33,009. 960/0001-71, representada por seu bastante procurador Sr. Pedro 
José de Jesus, brasileiro, separado judicialmente, do comércio, inscrito 
no CPF sob nQ 194,947.690-15, residente e domiciliado em Nova Mutum <MT>. 
Forma do Titulo: Escritura Póbl ica de Constitui9ão de Hipoteca para 
Garantia Pa.rcial de Entrega Futura de Mercadorias e Outras avenças, 
lavra.da nas notas do Cartório de Registro Civi I e Tabelionato de Nova 
Mutum (MT), livro n2 22 às Fls. 039 .à 043, em 17.10.96,. pela Tabeliã 
Substituta Jussyleia Maria da Silva. Valor R$ 69.000,00, Prazo: ••• Juros: 
12" ao ano. Condi9~es: Certidão de Quita9ão de Tz:ibutos e Contribui9~es 
Federa.is Administrados Pela Secretaria da Receita Federal nQ E-0,441.697, 
expedida em 28,08,96, pela ARF de Diam!',ntino - MT, onde consta. o Código 
do Imóvel 901.067.016.195-0; CCIR/1995, devidamente quitado e Demais 
Clâusulais: são constantes na escritura objeto deste registro. A Oi'icial, _ 

R.2/30.439, em 07 de abril de 2000. Nos termos do Auto de Penhora e 
Deposito passado aos 23/03/2000, pala OJ:icial de Justiça Jovai.r Loide de 
Souza, P.roc. nº 12/2000, da 2• Vara Civel desta Comarca, Ação de 
Exacução, que AS'fOR RAYSBR mova contra oiomar Zarbinatti, p.rocado ao 
registro da penhora do imóvel objeto d.a prasente matricul.a, para 
assegurar ao pagamento da irnport&ncia de R$: 20.256,18 devido ao 
~ue!l:e _ aci~a _ .rafe.r~do. _como_ Deposi tá:io _ o -~xec:uta~o. _A_ OJ:ic:ial~ . 

Av.3/30.439, em 22 da Novembro de 2000. Certi.fico, que se procede a esta 
averbação nos termos do .recibo de guitaçao datado de 21/08/99, .firmado 
pelo e.redor Santista Alimentos S/A, apresentado a este registro por 
Diomar Zerbinatti, para que o R.1/30.439 .fique cancelado, considerado 
inexistente, visto ter o aludido devedor solvido ;:i tptalidade da seu 
débito. A O.ficial~ {1° SEHVIC(J D" RFGíqRo-;;·iiióv-,-. 

- CONTINUA NO VERSO -

i E rfruL~s ~ .., .,, ..,e .,!.; 

Paufenes Cardoso dâ Silva 
REGISTRADOR OFlC!AL 

,'M.aíri 1: Pivatto áe Souza 
ESCl<EVENTf JURAMENTADA 

C<;~~~r,a dê füamanfüio • t~t~rlo de MlJf~ GrL\'.~r: 
' ·•--,,, .... , .. ___ . ----· .. ·.,- .. ~ .. -



Av.4/30.439, em 24 de agosto de 2001. Nos tef.mos do Oficio nº 378/20()1 
de 13 de agosto de 2001, da ;z 4 Vara Civel l:testa Comarca, devidamente 
assinado pela MMa. Juiza de, Direito Dra. li Ester Belem Nunes Dias, 
extraido dos Autos de Ação de' Execução nº 12/00 que ASTOR KAISER move 
contra DIOMAR ZERBINA'l'I, proe,ede-se a esta/ averbação para que .fique 
cancelada a Penhora constante no R.2/30.439. Documentos arquivados na 
pasta nº 37 de Mandado. A Oficial,~ ·1 . 
R.5/30.439, em 24 de Agosto· de 2ool. Em Hipoteca de 1° Grau: 
OUto:i:-gantes/Deved.o:i:-es: Diomar Zerbinatti e !!sua esposa Wilma Mengue 
Zerbinatti, já qualificados. outorgada/Credora: Inlogs Logistica Ltda.; 
pessoa juridica, inscrita no CNPJ sob J nº 01. 806. 966/0001-83, 

• j 
estabelecida em Itajai (SC), neste ato reprel?,entado por seu procurador 

• 

Sr. Walmir José Maccarini, inscrito no CPF n~ 525.213.629-72. Forma do -
Títul.o: Escritura Pública de H,ipoteca, lavraqF no Cartório de Registro 
Civil e Tabelionato da Comarca de Nova Mutum (MT), Livro nº 43, Fls. 111 
a 112 em 16/08/2001, · pelo Tabelião José .rl\.th: da Silva. Valor: R$ ,, 
550.000,00. Prazo: 2 ano.s. Juros:... COncli.t;,ões: Certidão Negativa de 
Débito nº 51.009205, emitida em 10/08/2001 ~elo IBJ\MA e Certidão de 
Regularidade Fiscal do Imóvel Rural nº E-4.87~1. 731 emitida em 17/08/2001 
pela ARF/Diamantino/MT., com validade até ]8/02/2002, onde consta o 
código do Imóvel na Receita Fe'.deral IJº 4,30111318-0. Certidões e demai,s 
cláusulas são constantes na escritura objeto d~ste registro. A Oficial Z... 
~ · li 
Av.6/30.439, em 16 de Julho de ·2002, A requerfmento de Diomar Zerbinati, 
datado em 16/07/2002,. com firma reconheoida n~ste 1 ° S~rviço Notarial e 
Registra!, instruido com, a Solicitação datada de 08.07.2002, firmada 
pela Credor.a Inlogs Logistica Ltda, devidameJte assinada. por Alexandre 
Augusto Sil, com firma reconhecida no Tabeliol'iato César de Itajai (SC), 
procede-se a esta averbação para que o registro 5/30.439 fique 
cancelado. A Ofic~ Jjh d e g d f, , e" r 
R-07/30.439 - Em 21 de novembro de 2003. Nos ~krmos da Cédula de Produto 
Rural nº 010/04, emitida em 24.,10.2003, protocblada em 30.10.2003 sob n" 
158.088 às fls. 86vº, que fica arquivada nesti!i Serviço Registral, o Sr. 
Diomar Zerbinati, in.scrito no CPF nº 101.099,!ls19-72 e sua esposa Wilma 
Mangue Zerbinati, inscrj.ta no CPF nº 777.352.709-30, na qualidade de 
Devedores/Fiéis Depositários, dão Em Hipote.ca :~e 1 ° Grau o imóvel objeto 
da matricula à Credora Agro Sinergia Comércio e Representações Ltda, 
inscrita no CNPJ nº 05. 007 .. 002/0001-26, cik Nova Mutum (MT). Por 
intermédio desta cédula, a qµantidade de 3:oa. 340 kg de soja, cuja 
operação vigorará até seu vencimento em 28.Q2.l2004. ITRS de 1999 a 2003, 
devidamen.te quitados, onde consta código do i~óv. el na Receita Federal nº 
4.301.318-0 e Certidão Negativa de Débito Irº 51.030409, emitida em 
18.11.2003 pelo IBAMA/Cuiabá {MT). Os devedores declaram sob as penas da 
Lei que não são responsáveis diretos pelo rec~lhimento de contribuições 
à Previdência Soe.ia! Rural, não estando inclu'sos nas exigências da Lei 
nº 8. 212/91 e posteriores alterações, para dj apresentação da Certidão 
Negativa de Débito com o INSS. Estando a cédu~p registrada sob nº 54.311 
no Livro nº 3-BG Auxiliar. HIPOTECADA SOMENTE UMA .iÍBEA DE 160,00 HA. 

1 
• 
' 
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Nr. da Matricula Folhas 

{ 30439 ) [ ____ 12_2_· __,,] 

1o. Serviço Registrai de Diamantino-MT 
Paulenes Cardoso da SIiva 

Registrador 

LIVRO 02 - FX - REGISTRO GERAL 
-CONTINUAÇÃO DA MATRICULA 30.439, LIVRO 2-DH, i'LS. 185 -
Av.8/30.439, em 02 de Dezembro 2010. TRANSFERÊNCIA. o imóvel objeto da 
presente matrícula foi matriculado no RGI da Comarca de NOVA MUTUM-MT, 
sob nº 11.350 em 2 0/2010, conforme Oficio nº 195, daquela Comarca, 
data.da em 29/10/201 e ficã arquivado neste Serviço Registral, Emolts.: 
R$ l;l,40. O Oficial, ~--

l' SERVIÇO DE REGISTRO DE !MÓV ' 
(['auCen,,s Caráoso 

R.EGIS'fRAOQR 
DIAMANTINO ~ MT _ 

CER·TIDAO 
Certifico e dou fé, que esta fotoc~R\i! é reprodução !'lei 
da Matricula e tem valor de Cert,dao, 
o referido é verdjlde e dou fé, 

NOV. 201'! 
DIAMAr-mNo .. MT... F\1 
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REGISTRADOR OFICIAL \ 

rMairi rT, Pivatto áe Souza · 
ESCREVENTE JURAMENTADA 
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