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1-'HUJUUI . i-'ro:asso: OOOIJ1 / ~-~ -1\l\lti.B.1600~6 e · lca desp~r.hn oficio auto de p,mhma laudo certidao despacho ca'1a P 
l l/06/l:Jlt;: u <,i - ALILAÇÃO 00 FROCESSO. Arq Oficio cerlidao despache '.>el O arexo · , 

AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO 
Aos OI dias do mês de julho do ano de dois nesta Cidade e Comarca de Paranatinga. Estado de Mato Grosso. Federativa d o Brasil, em Cumprimento ao mandado do MM. Juiz Única Vara Clvel, Dr. FERNANDO MARCIO M. DE SALES, e Preca tória, n.° 127/2005 , em que ATOL DISTRIBUIDORA DE 1 RODOVlÂRJOS L TDA promove contra DORIVAL ETO.RE BUCCOLI, d irigi-me na data de hoje, nesta Comarca e aí sendo, após a fonnaüdades legais, penhorei os bens pertencenies aos executados, a saber: 

NOVEL: UMA ÁRE DE TERRA COM 967,00 HAS. desmembrada de área maior situada no lugar denominado "MURIAF."' no município de Paranatinga• MT. Dentro das confrontações scgu intes: O marco MP-1, foi cravado a margem esquerda do Rio Batovi1.inho na divisa das tenns de Duilio d'c Bona. As divisus c-0mcçaram com o MP-! seguindo com o rumn de 73º1 l 'NW. percorrendo uma distâni;Í,1 <le 2.675.00m, fazendo divisa com terras de Duilio de Bona e Luciano de Bona. até o MP-H, ~eguimJo com o rumo de OºOO' NW, percorrendo uma disliincia do 2.300,00m, razendo divisa com tcmis de Alfredo Ulricb, ate encontrar o MP-111, ~guindo com rumo de 90"00'N E. percorrendo uma distância de 4.850,00m, fazendo divisa com terras de Waldir Antonio Broglio. até encontrar o MP-N, que fica a margem esquerda do Rio ·· Batovi:zinho, dai ~esuindo vário? rumos e d istâncias até encontrar o MP•I. Onde ' se deu inicio aiessas divisas.lUlOPRJF.TÁRJO: DORJVIAL ETORE BUCTOLI. · :,.· ·,. registrado na matricule n• 2324° livro nº 2-L ficha OI dotado cm 19.09.2005. No Canório de Registro de Imóvel de Paranatinga=MT. 
, , · A . seguir nomeei, depositáriu cios bens penhorados o '·' de~bsitário o , SrATANAZIO DE,.SO).JZA MAlA NETO bras, casado Oficial de 1 

• ' , ::, 1 
• Justiça, a n:sidcnte.n~\B cidade <!e Páranatinga-MT. Após cfe.tivar a peohora do ·· '· ··1• • '· irnóycl dapositcí -em,,mão.s ,do depositário. que ·aceitou que aceitou o encargo · prometendo aão abrir mãos dos bens som autorização expressa do MM. Juiz do · ' feito. 

·'· ,,, .,,_, E p~6car c~nstaado law-ai o seguinte auto, que após · "'. ,: ·•·· 'lido e achado 'conforme, vai por mim assinado, Oficial de Justiça. pelo devedor e pelas testemunhas que se achavam presentes. 
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- , . s,oado dl. !talmente por Hllarlo Alel•o Págio~ 
PROJL.01. Processo: 0000172-89.1996.8. t 6.0050. Ref. mo, 1.9 As g ICa nexo desp3cho oflClo auto de penhOf~ latlCln renl1;,n d?.i;p;,chn r,ut:1 p l l /06r.20l 6: DIGITALIZAÇÃO 00 PROCESSO. Arq: Oftclo certldao despachO l),!I O a 

AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO 
Aos OI d iQS do mês de julho do ano de dois 

□esta Cidade e Comarca de Parnnatinga. Estado de Mato Grosso, púb!Jca ~e~cr-.uiva do Brasil. em Cumprimento ao mandado do MM. Juiz ~- stiruto da Untca Vera Cível, Dr. FP.RNA.NDO MARCIO M. UE SALES, e;1.y'á1do do corta Prccatória, n.ª 12712005, em que Al'DL DíSTRIBUIDORA DE lMPLEMENTOS RODOVJÁRIOS LTDA promove contra DOR.IVAL E-TOR F. l3UCJOLI, d irigi-me na data de hoje, nesta Comarca e ai sendo, após a fonnalidades legais, penhorei os bens pcrtenccn1t:s 110s executados. a saber. 
lMOVEL: UMA ÁRE DE TERRA COM 967,00 HAS. dcsmcmbrad:1 de á rea maior s ituada no lugar dt:nominado "MUR.IAt."' no mu11i1.--ípio de Paranaling11::cMT. Dentro das confrontações seguintes: O marco MP[, foi cravado a margem esquerda do Rio Batovizinho na divisa das terras de Dullio do Bona. As divisas começaram com o MP-[ st:guindo com o rumo de 73°11 'NW, percorrendo uma distãncia de 2.675.00m, fazendo divisa com terras dt: Duílio de Bona e Luciano de Bona, até o MP-U. seguindo com o rumo tlc 0º00'},!'W, percorrendo uma di.~llincia de 2.300,00m. fazendo divisa com terras de Alfredo Ulrích. até enct.Jnlr.tr o MP-m, seguindo com rumo de 90"00'NE, percorrendo uma distância de 4.850,00m. fazendo divisa com terras de Waldir Antonio Bruglio, até enoontmr o MP-IV, que fica a margem esquerda do Rio Batovizinho, daí seguindo vários nunos e djstãncias até encontrar o MP-L Onde se deu inicio a essas divisas.!PROPRIETÁRIO: DORIVJAL ETORE BUCIOLl. registrado na matricula nº 2324 livro r.º 2-L ficha OI datado em 19.09.2005 . No Cartório de Regi suo de .Imóvel de Poranatinga=MT. 

/\ seguir nomeei, deposit.âcio dos bens penhorados o •.fopositár_io o SrATANAZIO DF. SOUZA l\1ArA NETO bras, casado Oficial de Justiça, a residente nesta cidade de Paranatinga-MT. Após efetivars. penhora do imóvel depositei em mãos do dcpositório, que aceitou que aceitou o encargo prometendo não abrir mãos aos ben,; sem aulori7.llçào expressa do .MM. Juiz d() feita . 

E para fic:ir constatado lavrai o segu inte auto, que após lido c achado conforme, vai por mim assinado, Oficial dc Justiça, pelo devedor e pelns tes1emunhas que se achavam presentes. 
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111)612016: DIGITALIZAÇÃO oc PROCESSO. Arq: Oficio cellldao despaeho petk:;lo anMn r1P.spacho ufi~lu aJlu de penhora laudo certidao despa~o caria o 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 
Aos 01 dias do mês de agosto do ano de 200B 

oito), nesta cidade e Comarca de Paranatinga - MT. em cumprimento 
da MMª. Juíza Substituta da Comarca de Paranatinga -MT, Dr. RNANDO 
MÁRCIO M. DE SALES, e extraido da Carta Precatória nº 160/2005, Ação de 
Execução em que 4TDL CMSTRIBUIOORA DE IMPLEMENTO RODOVIÁRIO 
LTDA, move contra OORIVAL BUCIOLLI E CIA L TOA. Vim eu, Oficiei de Justiça
Avaliador, até a área que fica retirado desta Comarca aproximadamente a 30 km, 
na região da Fazenda GAviao, neste Município, e lá estando procedi Avaliação de 
480,00 hectares. Tudo conforme a descrição adiante. 

BENS AVALIADOS: 
1) Uma área de terras com 967,00 hectares que está na 

localidade da Fazenda SÃO JOÃO DA BARRA, mais 
precisamente na MT 130 depois do sete placa 10km, entrar a 
direita descer mais 2 km entrar a direita passando por uma 
grata da entrada na referida fazenda na região do Murfaé, no 
município de Paranatinga = MT. Matrk:ulado sob o n° 2.324 
livro nº 2-L ficha 01 datado em 19.09.2005. No CRI de 
Paranatinga-MT. 

LAU DO: 
O im611el esta localizado numa faixa de terras próxima a estrada 

de bom acesso, em terras produtivas, porem, a área avaliada com 967 hás está 
próxima a MT 130, Esse imóvel hoje está formada a mai:>ria de pastagem onde 
,parte já fura plantada atualmente se encontra em pa»tagem com casa sede. Mais 
barracão de zinco. 

V IAS D E ACESSO: 
Saindo de Paranatinga, sentido ao Salto da Alegria, depois da 

sete placa aproximadamente 10 km entrar a d ireita mais 2km entrar a direita onde o 
imóvel fica próximo, ~endo da MT 130 avista o imóvel avaliado. 

TOPOGRAFIA DA REGIÃO; 
A área é parte plana, toda coberta por pastagem e parte em 

cerrado e matas a beira de ribeirão Batovizinho. podendo ser aproveitável para o 
plantio de lavoura, solo com pequeno declinio para o ribeirão Batovizinho. 

Ondulação: 10% da área . 
Acidentada: 10% da área, com pequenas Inclinações. 
Área plana: 80% da área. 
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APROVEITAMENTO: 
Apresenta cerca de 80% de aproveitamento da s 

solo tanto para pastagens quanto para lavoura. 

T I PO D E S O L O: 
Solo do tipo latossolo amarelado, com formação de cerrado, 

transição para mata. 

H I D R O G R A F I A: 
A área é banhada por pequenas grotas e pelo Ribeirão do 

BAtovizinho. 

V EGETA ÇÃO: 
Possui formaçao de cerrado, com pastagem formado de capim 

umldicula criação de bovino. 

BENFEITORIAS NO IMÓVEL: 
A área contém formada, sede da fazenda uma casa sede mais 

um barracao de zi'lco Ioda cercada contendo curral mais divtsao de pastos. 

USO E VALOR: 
ESPECIFICAÇAO QUANTIDADE VALOR UNIT. 

HA. M2 ou UN. 
700 1.500,00 
267. 1.000,00 

Área formada e casas e barracão 
Área não formada 
Total Geral-- - - - - - ---- ----- --

VALOR TOT RS 

1.050,000 
267.000,00 

1.317.000,00 

Considerando que o imóvel está localizado numa faixa de terras de 
boa produtividade, com acesso a estrada municipal, atribuo ao imóvel acima 
especificado, o valor total de R$ 1.317.000,00 (um milhão trezentos e dezessete 
mil reais). 

Para tudo constar, lavrei o presente auto em duas laudas, que depois 
de lido e achado conforme vai por mim assinado. 

E v o Pedro dos Santos 
Oficial de Justiça Avaliador 
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11/D6/2D16: DIGITALIZAÇl,c DO PROCESS0. /1rq : Oficio ccrtidao despacho pcfoao anexo despacho oficio auto de penhoro laudo ccrtidao dcsoocho corta p 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, na forma do artigo 162, parégrafo 4° do CPC, as 
parte.s serão intimadas sobre o contido no oficio de fls.171 . 

O referido é ve~ade 
Cambé, 07/0512010 
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