
Terceira Vara Cível 
Carta Precatória nº 9746-742 019.811.0055 
Código ou 308751 
Central de Mandados oº 178758 
Exeqüente : Petrobras Distribuidora 
Executado : Comercio de Combustíveis R. F. Lida e outros 

ESTADO DE MA TO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

AUTO DE PENHORA, AV AL1ACÃO E DEPÓSITO 

Aos Seis dias (06) dias. do mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove 

(2019) em cwnprimento ao mandado do MMº Juiz de Direito da Terceira Vara Cível desta 

Comarca, extraído dos autos acima mencionado, após as diligências necessárias, neste 

município e cidade e em seguida procedi a PENHORA, AVALIAÇÃO e DEPOSITO do 

imóvel abaixo descrito como segue: 

I - CARACTERIS'IlCAS DO IMÓVEL 

IMOVEL - Matrícula 15.254 - Uma área rura1 de terras pastoris e lavradias, 

medindo 299,7500 hectares, sob a denominação particular de "Fazenda Tupã IX'', situada no 

lugar denominado Lindo Sonho, neste município, com os limites e confrontações seguintes: 

CONFRONTAÇÔES: NORTE: Limita e confronta com terras de Roberto Casseta Ferreira 

(Fazenda Tupã VID); OESTE: limita e confronta com terras de Joaquim Casseta Ferreira, 

(Fazenda Tupã VI); SUL: limita e confronta com terras de Joaquim Marques Ferreira (Fazenda 

tupã I); OESTE: Limita e confronta com terras da Fazenda Capitão Verde (Rodobens). 

Descrição do caminhamento: partindo do Marco MI , segue confrontando com terras de Roberto 

Casseta Ferreira (Fazenda Tupã VIII); Com um azimute magnético de 100°27'52" e distância 

de 1.613,02 metros até encontrar o Marco M2; deste segue confrontando com terras de Joaquim 

Casseta Ferreira(Fazenda tupã Vl); com azimute magnético de 162°41 '53" e distância de 

1.911,88 metros até o Marco M3. Deste segue confrontando com terras de Joaquim Marques 

Ferreira (Fazenda Tupã l) com um azimute magnético de 271°41 ' 52" e distância de 1.950,52 

metros até. o Marco M4, deste segue confrontando com terras da Fazenda Capitão Verde 
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(Rodobens) com um azimute magnético 344°44' 30" e distância de 2.146,89 metros, até 

encontrar o Marco Ml, ponto inicial desta descrição, fochando assim este perímetro, coníorme 

descrição contida na presente matricula conforme demonstra pela cópia anexa. 

ESPECIFICAÇOES DO JMOVEL: 

► Parte do Imóvel apresenta aproximadamente 3,8183 ha de área explorada para agricultura, 

sendo que na data da avaliação, sendo cultivada e já colhida com plantação de milho safrinha; 

► Parte do Imóvel apresenta aproximadamente 248,6838 ha de área em pastagem carecendo de 

limpez.a, sendo que a pastagem é formada em capim Brachiária, e sem gado pastando nela; 

► Parte do imóvel apresenta aproximadamente 3,7498 há com benfeitorias (estradas); 

► Parte do imóvel apresenta aproximadamente 43,4898 há com vegetação nativa; 

sendo assim, atualmente o ImóveJ é explorado preponderantemente com a pecuária e 

pouquíssima agricultura. 

BENFEITORIAS DO IMOVEL : 

► partes do imóvel é cercado com cercas com palanques em madeira de lei com cinco fios de 

arame liso, sendo que partes encontram-se em regular estado e partes em bom estado de 

conservação, ocupado com pastagem plantada em capim tipo Brachiaria. 

ll - CARACTERISTICAS GERAIS 

VIAS DE ACESSO 

Partindo da sede desta Comarca, seguindo pela MT 3 58, seguindo sentido 

Tangara da Serra - Campo Novo do Pareeis, percorrendo aproximadamente 75 km, no 

entroncamento com a 8r 364, vira a direita percorrendo pela Br 364 por aproximadamente mais 

20 km, em seguída vira-se a direita, percorrendo por mais aproximadamente 2 km até chegar 

ao imóvel. Distância da sede do Município é de 97 km. V ias de acesso transitável o ano todo 

(rodovia de asfalto - 95 km), mas a parte (2 Km), estradas de chão batido, podem sofrer 

deterioração com a chuvas. 
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SOLO 
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Solos de média mecaniz.ação, média e baixa fertilidade, viáveis em parte para 

a agricultura, pecuária e culturas perenes. O Imóvel apresenta solo misto, ocorrendo também 

partes de solos arenosos em toda área de pastagens. 

RELEVO/VEGETAÇAO 

O relevo da região é caracterizado por topografia plana (95% ), ocorrendo 

topografia suavemente onduladas em parte do terreno e forte inclinção na parte superior, que 

formam pouca parte do relevo. A altitude média é de 400 metros acima do nível do mar. 

RECURSOS HIDRICOS 

O imóvel não possui nascente de agua, podendo ser beneficiado 

eventualmente por águas retiradas de imóveis vizinhos. 

m - AV ALIACÃO 

VISTORIA E PESQUISA DE VALORES 

O imóvel foi objeto de vistoria no dia 06 de Agosto de 2019, no local 

denominado Lindo Sonho - F arenda Tupã IX. A vistoria resultou na conclusão de que o imóvel 

penhorado esta em regular estado de conservação, e em regular atividade a que se destina 

A pesquisa de valores em imóveis similares foi realizada com base na oferta 

de compra e venda a vista, desta forma pelo todo descrito e alinhavado na penhora realizada, e 

de acordo com pesquisa de preços realizada, avalio a área em questão no valor de R$ 

5.245.625,00(cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais). 

METODOLOGIA EMPREGADA NA AVALIAÇÃO 
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Apurados valores de imóveis semelhantes com as mesmas características a 

que se destina considerando as atuais condições em que vistoriei, concluo que tais imóveis 

podem ser comercializados, ou seja, possuem valor de mercado. 

O Método de avaliação aplicado foi a comparação de dados, junto ao mercado 

imobiliário da região. Vistoria "in loco" no imóvel, pesquisa com corretores e tomada de 

opinião com proprietários de imóveis da vizinhança com negócios feitos recentemente. 

IV - DA PENHORA E DEPOSITO 

Descrito e caracterizado o imóvel, efetuei à penhora do mesmo. para 

garantia do principal e cominações legais. Concluída a penhora, NAO FOI POSSIVEL 

NOMEAR FIEL DEPOSIT ARIO haja visto que a parte requerida não reside no imóvel, bem 

como também não residem nesta cidade e Comarca. Nada mais a ser penhorado e avaliado 

encerro o presente auto de Penhora, Avaliação que segue em duas laudas, todas devidamente 

rubricados por mim Oficiais de Justiça e Avaliador judicial. 

Tangara da Serra em 06 de Agosto de 2019. 

~A/(9~ 

auricio o , orroche 
Oficial de Justiça Avaliador 
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ESTADO DE MA TO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

Terceira Vara Cível 
Carta Precatória nº 9746-74.2019.811.0055 
Código nº 308751 
Centrcil de Mandados nº 178758 
Exeqüente : Petrobras Distribuidora 
Executado : Comercio de Combustíveis R. F. Ltda e outros 

CERTIDÃO 

Certifico eu, Oficia] de Justiça abaixo assinado que em cwnprimento ao r. mandado expedido 

pelo MMº Juiz de Direito da Terceira Vara e extraído dos autos de Carta Precatória acima 

descrito em que a Petrobras Distribuidora move contra Comercio de Combustíveis R. F. Ltda 

e outros, dirigi-me neste município Comarca ao local denominado Lindo Sonho - Fazenda 

Tupã IX e ali sendo e após as fonnalidades legais, EFETUEI E PENHORA DO IMÓVEL 

DESCRITO NA MA TRICOLA 15.254 e a seguir a vistoria no imóvel descàta na matrícula, 

pertencentes à Fazenda Tupã IX e lá constatei que as terras existem, sendo descrita com uma 

pequena parte destinada a plantio mecanizado, ora já colhida a safra de milho, parte ocupado 

com pastagens formadas em brachiária e que até onde foi possível observar não há ocupação 

de gado bovino nas áreas, mas as cercas e as pastagens encontram-se aptas a serem utilizadas; 

sendo também parte ocupadas com benfeit.orias (estradas) e parte ainda em vegetação nativa 

Em seguida efetuei consultas de preços com proprietários próximos ao imóvel, bem como com 

corretores desta cidade que conhecem e atuam na região. Em seguida levando a efeito os valores 

colhidos PROCEDI A AVALIAÇÃO do imóvel descrito ao r. mandado, conforme auto de 

avaliação anexo, imagens de satélite e image.ns fotográficas. Devolvo o r. mandado na 

Central de mandado, juntamente com o auto de penhora, avaliação e deposito. O referido é 

verdade e dou fé. Tangara da Serra 06 de Agosto de 2019. 

4&? ;:;_, 
Maurício Gr. o rroche 
Oficial de J tiçáÁ valiador 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
FÓRUM DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA- MT 
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"O mal cresce quando as pessoas de bem se omitem •· (F,d111111w1d Burcke). 
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R--96115.2$4 lDBlNQVEMJUlQ/1;2002.. ÔNUS; HIPQTl!,CA DE l º GRAU.
DEfEPOR&S! BOPEBIP CA§ffl'A mmuBA e lfm-lZABEL ÇRl§TINA QAINO 
~fipµ, (acima já qwwffcados).-· AVALISTAS: . ·1OAQUI!d CASBTTA FER,RSlltA; 

VIA CRlSTINA BORGES CAsl?rTA FBlUmIRA; qdatifieâdna na c6dUla. ÇJIPQll: 
BANCp DA MJAZÔN!A S/A, Agêm,ia-dc, Tanpra da Setra- MT- FORMA DO TITDLO~ 
Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. F'IR. 01097002/0044/7, e c:mi1ida cm 31 de outubro de 
2~-VALOR: RS: 81.710~00.-VENCIMENTO; Em lS de novembro de 2007,:.IJJRO§:·Vide 
cédula.- B,ENS VINÇULADOS: Em lüpoteca. codul&r de 1• GRAU e sem cxmconência de 
tmceiroa 9 imóvel constante na piescnte matrlcuJà.. RJ-Of§TRO: 18.@S. Um, 3RA. de4fe ROI.
Apmsmtou CCIR 1998 I 1999; Certidlo de Regularldàdo· Fi1C41 n.S.485.566, expedido pola 
A.RP/Oia:mantmo - MT. .val.iodade at 27.12.2002; Certidão Ncptiva de llébito·apedlda pelo 
IBAMA. aob n. 51.325 •. · ... ~~ de Cuiabá-MT; PllOTOÇOLO: Tituló apontado · 
sob o aº 81.%63.-Dou · Merçedcs Batistâ, E8crevezúe Juramenta, 
quo a fiz · · .- C · da Serra- MT, 08 de Novembro de 2.002..-
'-V - - 05 ro • D V • Nos tennos do Aditivo de e onc~ssSa <l~ 
prazo ao para pag81nento · parce venc:idu ou vincclldas em 2006, de 14/0Qt::?006. 
~idamente assinada pelas~ á Cédula_ Rural.~ m. FIR Ó1009'7002J0044-7. -rcgistroJu 
sob R--06 ~ Livro 02 :pa. presente matrictib.1 e "Li~ J -Ra. regi.stmdo supra: Fica retifkado m• 
seguinte; Neste ato. fiCB justo e aconfado.a -aJtcr1JÇio da FORMA DE PAGAMENTO da pan.-chi 
vencível em JS/1112006. inclusive 05 Juros do período. com~ido entre 15/11/200:S e 

15/11/2008.. que serio capitalizados mmsalmente~ de modo que~ dívida resultante seja pap i:m O:? 
(dl.ias) p~ anuais. vencendo a primeira em 15/11/2007 e a llltima em ·15/llf.!008. 
conespood.endo c4da uma .delas, nas datas de e mentoa. ao resullado da divisllu 
do sakio devedor pelo número. de p,rcstaçOJ!s ljj'fM~-~~~Q-. Título apontado sob nr. 
95.190. EMOLUMENTOS R$ Jl.40: Dou tf1~~~~2"-:::::~•aria Meicede." 8atisiu. JJ 
Tabclífi Substituta.. que a fiz digitar. Confcr" erra -MT. OS de outubro de 2006. 

'--------------~M---------------

'Rua Seba,tlfo Bm-n:Co. n.º 396-W • Ccnlro ·CEP:78.300-000 • fOGe (65) 3339-14-00 /FAX(6S) 3339-1411 • TflllFAdaS«ra-Mr 
c-mail:cartltga@1ma.com.br Emltldapor Blimic cm 2l/02/.2016 à 13:26:19 
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58.43~ o insc:rfto mó CPF n. 3-46.71-4.631-72; AUTO POSTO TUPÃ LTl>A, cam sede à 

II'raVC1111& da Rq,óbtiea, 8.1, ce.alho, Dbunmioo - MT, lmrcdto no CNPJ m. 0I.W.343/0001-43, 
taac111Udo pelo seu s6cio: Joaquim Caaetta Femdra~ ji qualificado. ]oequim Casetta F~ com 

à ba 8D 8/tf',. BaJno Buriti - Diaanantiao - MT, lm:rlto no CNPJ ,t> 0t.088.283/0001-38, 
teurueiDIIISO palo a6cio Joaquim Caldla Fareira, ji qn•lifiraclo; TRANSN)lll'ADOBA IÇIN LTDA, 

lede i Av. Descmbaqador J.P.F. Mendcle, 148- ccmro -Diamantino - MT, iJlscrita no CNPJ rf 
.Ol9.266f0001-31, r~tada petos sea. aócioa Ioaqaim Cuctta. fe.rreira. já qualificado; RDbcrto 

P~ qaalificado e Heitor de 8mm. .Jmúor. ji qua)i&ado; ÇOMÊRCIO 
A com ICdc à Av. Ahnlrame Bmroao s/nº, "Bairro 

Vim - Alto ~-MT. inscrita no CNP1 ~ 04.019.277/0001-17. rq.ue:s:unta411. ~ seus 
los: Joaquim CUdl Fcrraira, ji qnalificedn e Heitor de So11Z& Junior, já qaaHffcsdo e Robert.o 

Fe:m:in, jl qnelfficadn; e ainda como ASS1JNTOB!§, doraftllle denominado 
O DE O ~ 

I; ji qualifiçeda; 13 

como .ffitlBYPfJIN1:P GARANTRJ; BOIRRTQ CASETfA FERREIRA e ma esposa 
Ji qmli.8oadoa acima; e, ainda oomo FIADORES: 

OBBRTO CASB'ITA PBRRBIRA e sua CllpOU lZABEL CRISTINA GAINO FBRRBIRA, já 
. · JOAQU]M CASB'ITA FBRRBiRA. já qualificado e sua esposa FLÁ VTA CRISTINA 

RGBS CASBTTA. ji -z1plifiçect. e Heft0c de Souza .Junk,r, jt qualificado: ÇRR'DQR; 2 BANCO 
~Ul.!ei:!!ld~:t:s com lede na Capital Pecknl. iDlcrlfo no coe - MF 80b 'd' oo.ooo.oooroool-91. 

111& sedo na Capital Federal, inscrito no 0lPJ - 1\0 1ob ~ 00.000.000/0001-91, adiante 
eaominado àmplollneato BANCO OU CREDOR. neste ato 1epiesentado pw CÁSSIO CASBB 

u...ui,._,._ ~ e1ado, bancário, portador d- Jdeatidade 1t.G n. 1666225-SSP-SP o imcrito no CPF -
sob m. 008.377.188-30. 1'81iA!ute o domimliado em Blllffia DF, e por seo VJQS Presidente. 

P.ZIO DB ALMEIDA 1..1MA. brasileiro, casado, baaeário. portador da Ideittidada RG m. 245.123-
~ o inlçd1o no C7F -MF IOb nr. 342.530.501-78. Jelidam, e domiCIJiedn an Brasllia - DF', 

aso 1cp1orntado por aeu bestm!epxutador Joa6 Maria bhelo na qualidade do Octeme G;r:aI da 
"dade:ReellnttllrlÇI de Ativos Operaciomis. que por sua vez ~leccu à lüçardo 1ori da Costa 

orea, na qualidade de Oenmte .Execntiw da ~dado ~ ~ e Ativos Opaacionaia do 
do 8nai1 SIA: que por sua vez abstahe:la w à Clóvia Pomana. ·na qualidade d~ Oc:Rmo da 

· e Jlesjanal de R.eellrubiiaçlo Je Adwl 0peracloaaia de Diarnsmti:no - MI'; que por sua vez 
IIUbctlbeJeceu l Lci1a Padnl Scardua. m qmJídedo de Oermte do Seeor da Unidade RtgionaJ de 
l&el=-tnllllnw,;io de AtM>I Oparacionaia de Pf•n+omw - MT; J1QBMA DQ TJTuLo: &critms 

lica de Conflsdn (li A.aun9lo do Dfrida com GsnmDa BipOUdria, lavrada nas notas do cammo do 
Oficio desta Comarca, livro m:. 041 fta. 098/110, datado do 16 de Janeiro de 2006; COmffljÃ.O 

-A D • 0a CONFrI'BNTES / DBVEDORBS. mualvadaa <{wwiqv.er outras obri~ aqui nlo 
• elllidaa,, do e n cmfessam devedarea ao Banco da impordncia d.e RS 2.086.943,04 (Dois milhlle&, 
'tema e eia mil, ~ e quarema o da reais e Quatro centavos}, provaaicum das dívidas. 
· ·c1u e~ a l8pir ~ caJculada até 14112!2006. tefenmte à: a) RS 61.259M 

lrefi:ircmle à Coabato de Abertura de 06dlto BB Giro }ljpldo 078701666. firmado em 14/0l/l004; b) 
U.155,C tefacnte 1 Omttat:D para Deac-meo Je Tftulos 078701389, firmado '=ln 09.03.2005; e) BS 

23'73=,37 refim:..aM l Ccmv8n.io pua FimociNN:ub!• BB Vcmdar 07870201 l , ftrmado em 09.03.2005; 
d) RS J.U48,18 taf&aute A Contrato para Deacoaro de Choques 019725400. firmado em 12l02/2004; 
e) ll$ 3010,12. mfermte, Contrato de Abatura de Crédito BD Giro Rápido 078702$11~ firmado em 
20/03/2006; f} RS 104.430,4'.1 referente à Contrato pam Desconto de Thulos 078700&25. m:mado em 
ZS/01/2001; R) RS ~ mfereute à Camrato para Desconto ,te Cheques 014655942, firmado em 
13/08f2003; ll) RS 142.347A ieferm.m à Conveuio para F"urmciammtoa BB Vc:ndor 078701986, 
firmado rm 21/09l2004; t) RS 46. 773A 1cdbeuse 1 Contntto de Abertma de Crédito BB Oiro Rápido 
078701620. Brmado em 04/11/2003; J) BS 69.!e,26, refereutc; ã Qmtrato pam Deaoonto m, Tituloa 
-07870J040, filmado em G2I04/2002; k) R$ 212.813,Sl. 1cm:Ctatç à Ccmvenio para Flmmciãm.emcs BB 
Vendor 078701985, fimado mn 20l12!2004; 1) RS 42.221,23 refmmte à Comrato de Aber1ma de 
crédito BB Giro IUpído 078701571, &nado em 28/10/2003; m) U 194.242,55. refsmlte à Convl!aio 

Jwa Sdle.,tiSo Bmdo, a.• 3%-W • emzo. C!P:78.300-000 • Ftxtc (6S) 3339-1400 / FAX (65) 3339-141 ! · Tuqpnt da Sara-M1' 
Hlail:clrlltga@ll:ml.com.br Em11ídapor Ellmic C111 21J02l2016 àJ 13:26:19 
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LIVRO N. • 2 - REGISTRO GERAL 
1.0 SERVIÇO DE NOTAS E REQUfTRO& . 

( .. JCoo~ 
Gll0lilo 

) --Ãr•• ru,.•I ■ect f ( do 299., 1500 he. (Ouzen~o• • noventa • nova hectarea 
e .. t•ftt:• • cinco ·.,.M), dorevat1t:a ct.noelnada Fazenda •n,pl rx•, a i 
tu.do no l ua• da"!lllinedo LINDO SC,tfHO, ne9t:• aimlolpio., oo• os 11: 
atite• e c:or,ft-on1:açoea seguinte■: Ç()NFRONT~S: MORTE: Ll■!ta • coa. 
f ron-t• C01D t erra• d• hberto c a .. -tto ,.,.,.. ,.. (F•JCenda Tupa VI f 1), -
Ot STE r Liiaí~a • confronta COlb t err .. de Joac,,1• C~t;• Fer.-.1,-a ( 
f aa:enda T us- V t) ; SUL a L hs1 t:.a e conPNnte co11 t ... re• de :lo eq11 i • Mar
qu68 f.,.r•ire (íazende Tupa 1); OfSTEs Uclte • oonfronu com te.-• 
re• ~• Fa:a•ncf• C•pttão v.,.de (Rlt~) .• fE~ 1çlo 00 ÇAMA!a.NAME!I91 -
P.,-t,ndo do marco N-1 , ••92·• conft-ont:_,,._ oo• torPe• cJ- . ertio Cas
.-tta f'er;.. ·1 ra (Fazenda Tupe YI 11) co• uc, az i■ute· ••sn« ica de I OOI -
27"52• e dl atâncfa de 1.613,02 ..tros até o ■arco "1•21 Oeste, .. ~• 
confront4ndo c:om terraa,de Joa(J.lla Ca~t• F.,.,...i~• ( Faz...,. Tup; -
VI) oo• ~ ezi auce -sn~lca d6 1 62A4PSJ• e d i stancia ela 1.911.88 -
metro• ate o JD.,.CO M-3. _Oo•te, ••si!• oonfNntendo · ooa ~...,.,- de. .tos, 
quim Marc;pea Ferreira (Fezand• TuPe 1) coa UII ezlmui:• •lltl'letic:a de 
271•41 ' 52• e d l atênc i e d• . f. Sf.0,52 •~"'°ª at:• o •~ M-4; -: Déet:e, .. 
1"• coafl"Oftt■n• com i:et"rea ·da ·fazenda CepJ.~ãô V..-de (RodDb.,.) coa ':: 
u■ ezlaute ■agne-tlco de 3'4R4'' 3O~ • diat~i• de 2.146,89 .. troa // 
eté o ••co N-1, pe,nto hiic·lal de~IÍ·deacr-l9ão, feahan• .-·•-Ím eat:e- · 
~f•af:~. ConF°oPD~ --,.i •I d•ael"iêf~ eNinedo pele EntJlll ·Ar• SII ~ 
n!o Ar•i• di>• 881\toa .81~b, CREÂ 383a/l>-Mr. Ced .. uado ftl!> IJICRA // 
Cõd .. "•903.035. 018•3~-3; --•• w-tal 2.39&,0 he•-. ITR -1994 • .1997, • 
co~fo..-e notlfi-c5êo de 1 •nt~"~---•-·-•- D.tRF$• oon~-t .. ·n• :•• -
C~t twe. PB9PB 1g:ry1os1 ct.p .15E '!!TI~ Fg•5~·•Bt• b ........... , ·dnor-
c,ede, .. ._. • ._..,_, pel":tadora • C u •ª• 1 _..t dade RC: n. t 6.265.627 
SSP/SP,. ín~ lto no CPF-IF a,b n. 346.'93e911•20, realdeni:e • daeici 
t iada na cidade d• CUi abã•MT1 JóA5MfM "5!' t=DREft&, 1,.-•• 11 .,,..,,= 
.. Pl"'eaério, .., .. 1: ..... -da C~u.l a de l c:Mntl • RO "•4- .340-SSP/Nr,. // 
i naorlt:o no cpf•W •b n.384.608.901-o.t e au• ·••PDaà a Sr•• FLAYI A -
CRISTINA BORGES CASETT4 FERIEIRA. l>r• .. •• .. •, _.,..___.,., port:-'ore 
da C~la d• ldentidaddO "• 12..58499-1:.rSSP/Mr,. ·•nacrJ-t.a no CPF•MF 
11. 571.597.34 1◄9, oe-.do• "° .-..•- d• c,aaanh• ·.,..cial de b--•• n• 
vigência de Le i 6.St S/71, oon•an~e ce..tidãO ~ ca•••ftt.o 11P~ 250 / / 
fia. 2Sv. 1 i-wo nr • . B-02, awc. do tt.·e- Clvft cfe• Olaaant:lno"!"Mf (2• // 
o,fclo), en da-t• de i9.12.97. ,. .. tdent:e• • ♦•loi l ledo• no •~l ei p io 
âe Dia11antlno. •tfr; • ~Wl! N!:!4ES FE~E(R~ breai l _eiro, viu-.o, // 
aeros,ecuerl•t•, poM: . ,. • C " • J. _ 1 ét't~ d.ade RQ ... "81.51 l •SSP/MT 
e lnaerit9 "º CPF-MF' eob n. 1$2:820.828•53, residente•· doaic;i li edo 
~ ru■ Jose c;ndido- -..ihoranii;•-(U) n ... 1.3()8-M,. nO Bai rro JaPdi• // 
Santheo- 11..-ta cidade. REO ISTRO TERIOfh Na~rlcv la n. 9 .394 dG 1 ~ 

. 02, dat·ado de 15. lfAtJi;;:~•-..a.-,,iw 1. PROTOCOUh Título eponúdo ec,t, n. 
39.123.- Dou '~-~Ll,4J~M•H!l~~•c:I Coelho., Tabell·e _Sub-U:_ut9, que 
,e f iz cfatilogr-efer ioial. Af:lTCN 10 TU IM DE ALMHDA. Tebel ho. // 
Tanga,-.; da Serra•MT• 14 de ~••º d•· 1.998. • 

Rn,t-'S .. 254 - . IA/mitfo0998. TfTUl01 IUvlaio ,-l~vel. TR.ANSMfTENTÊSs• 
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C e outros aei•e jé cai,a l if icados; ·AD!UIRENTE 
ROB R·TO SETT FE r-e•f l e lro, empres;rio , pc>r"i:ador-a Cedu-
l a ~ ldentid e RG nr. 358.430-SSP/MT, Inscri t o no CPf-W mb n. 34-
6~71~31•72 ·• ··_,• MJ3DSf • Sra. 1:fCL CRf $J INA GA IHO FERRE IRA, bre
a1 l e1ro, caNda, •IIIPr•••ri a, PO...t ra de C.dvl a de ld• n~i dade RG n. 
664. 386-SSP/MT, Inscrita no CPF-MF ao b n.458.300. 291-20, ree-ident:es 
e dom ieil i adoa no Mun iclpio de Dia11anti no•Mr, caaadotJ no r e gime da 
comw.hâo parei a i da ben21, apÓo a l..e i n. 6.S 15/77 r -.:onforme cer-tl cfÕo 
de cae•entio nr. 6SS, fie. 91 t tYrO nr. 01)-B do Ser v iça de ·tes- C i -
vfl de Dl-.ni:i no-MT (2• Offoio), da~ada de OJ.02.86; FORMA DO ! 1 
TULO: Eeeri~ura pÚt,f I ce de Di vl eeo Amlg; -.,el de lcÓvel rura l a Exti n• 
ç':, de Condom ínio, law-ada nesta• ine••• notas , 1 f vro "• 071 f i a ., 14 
4/141, datado de 08 ct. ■ l o de 1.998; VAlORsRI S0. 000, 00; COMO IÇÕES; 
O i ll'IÓvêl nstam:e da . . , .a . PROTOCOLO : Tf tulo apontado 
sob n.39.123 •• Dou fe. :r'.JA.M~~~:a;.a~ I Coe lho , T&beliâ 5'.tbst itu• 
ta, cpe • Fiz ~iloaraf lcfal. Alll'ON IO TUIM DE ALME IDA. Tebe 
1 i-,. T•nsar~ da Sert-a-Mr, 14 de mei o de 1.998 . - -

R.2-15.254 - 18/A.BIUI.nOOl. ÔNUS; Hipoteca cedular de 1° grau. DEVEDOR: JOAQUIM 
CASE'ITA l'ERRPBt\ já qualificado; avalista: ROBERTO CASETfA FERREIRA; 
INTERVENIENTE§ GARANTIDORES: ROBERTO ÇASETfA ll'ERJEÍçj e a/mulher 
IZABEL ÇRISTJNA GAINO FERRE1RA, aoima já qualifica.dos; CREDO · BANCO DO 
BRASD.. SIA., Agâlcia de Dwnmrtíno-MT; FORMA po TITULO: Cédula Rural PigllOt81Icia e 
Hip01eCária. n. 200105011, e emitida em 17 de abril de 2001. VALOR: RS 40.000,00.; 
VENCIMENTO: Em 17 de abril de 2002. JUROS: 8,7S% ao ano. BENS VINCDLADQS: EM 
HIPOTIÇCA ÇEDULAR DE 1° GRAU E SEM CONCORRtNCIA DE TERCEIROS, o 
lm6yd con11a11te ela preseate matricpla. . sn n. 1s.n, do livro 3-RA, deste RGJ. 
PROTOCOLO: Titulo apool8do sob . 7. ITR referente aos exercícios de .1996 a 
2000, devidamente quilados; Dou . E . Coelho, Tabeliâ 'S-uhstituta, que a 
fiz digitar. O Oficial. ANTONI ~~1.'BJAL,, ALMEIDA Tabelião. Tangará da Sen-a - MT, 18 de 
abril de 2001. 

.R.3-15.254 - 18/ABRJLllOOl. ~ : Hi~ cedular de 2" grau. DEVEDOR: ROBERTO 
CASE'ITA FERREIRA ê a/mulher IZABEL ÇRISTINA GAINO FERREIRA, 
acima já qualificados; AVALISTA: JOAQUIM CASETI'A FERREIRA. CREDOR: BANCO DO 
BRASIL 6/A. Agêoola de Diamantino- MT; JrORMA DO TITULO: Cédula Rural Pignoratfcia e 
Hipotecária n. 200105012, e emitida em 17 de abril de 2001. VALOR: RS 40.000,00.; 
VENÇIMENTO: Em 17 de abril de 2002. JUROS; 8,75% ao ano. BENS VINÇULADOS: EM 
lIIPOTftÇA ÇEDULAR D.E 2" G1lAtJ E SEM ~COltRtNCIA ))E TERCEIROS, o 
imóvel ............. ..........,~ n. 15.230 do lmv3-RA, dedeRGL 
PRO'TOCOW: Timlo apoo!Bdo~ --= ~ UR .-... - ..... lei .. de 19% a 
2000. devldameote quitados; Dou Amei Coelho, Tabeliã S~ que a 
fiz digitar. O Ofieial ANTONIO MEIDA.Tabelião. T1l!lgará da Serra- MT, 18 de 
abril de 200 I. 

AV .4-1S2 54 - 11/.ABR.Il.Jl0Dl. Certifico que se procede a esta averoa.çlo para constar o nome 
eoxreto do Credor dos registros R.2 e R3 da presente matricula, como BANCO BRADESÇO 

li!!!!,,. agên<,i~ MT enlooomo ficou """"'"'"'-nos regi-. acima. 
Doufé; O 

Rwi Scbasli!io Bam:to. n. 0 396-W • Centro - CEP:73.300-000 - FOIIC (65) D39-1400 / FAX (65) 3339-141 l • Tqzim da Scrra-MT 
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Gráfica 

=====••••••Meters 
10 1.500 2.000 
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Ponto 
Coordenadas 

Latitude Longitude 

P0l 14º19'9,0211 s 57°48'57,61411 W 

P02 14°19'7,194" S 57º4814,01211 W 
P03 14º20'2,51411 S 57°47'32,8" W 
P04 14º20'10,852" S 57° 48'24, 732" W 

Legenda 

0 Coordenadas 

D Área Ocupada com Benfeitorias 

D Área de Vegetação Nativa 

Área Agricultavel 

Área de Pastagem 

D Matrícula 15.254 

1 Propriedade: 
Matricula 15.254 

Consultoria Ambiental 1 Município: Tangará da Semi - MT 

lA_s_su_n_to_: _______ _.l lE_s_ca_ia_: _ __________ _ _.! . Ârea de Estudo _ ~ 1:10.026 . 

Responsável Técnico: 

sUey Gpnçalves de Oliveira 
/ .... ~ngenheiro Florestal 
V REA-MT/1 20007117--4 

1 Data de Elaboração: 

1 imagem. 
Sentinel - 02 

Data/Imagem: 

23108/2018 

Julho de 2019 
1 

11 º== 

1 Fuso: 

SfRGAS 2000 1 
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Pontos 
Coordenadas 

Latitude 

Pl 14º37'49,077" 

P2 14 º19'34,462" 

P3 14º17'59,284" 

P4 14º19'9,166" 

Legenda 

0 Coordenadas 

~4 Acesso 

Matrícula 15.254 

Longitude 

57°32'1,337" 

57°57'36,663" 

57°49'34,672" 

57º48'57,436" 

Núcleo Urbano de Tangará da Sêrra 

-- Sistema Viário 

Município de Tangará da Serra ·•·) 

1 Propriedade: 
Matrícula 15.254 Ambi 

º Serra 
Consultor!a Ambiental 1 Município: Tangará da Serra - MT 

LAs_c_su-nt_o_: -------~I LE_s_ca_ra_: ___________ _ _ Localização e acesso . . 1:209.843 

Responsável Técnico: 
1 Data dé Elaboração: 

Julho de 2019 

~lma_g_em_; __ VW_ -_02_~11 ~ 
Oata/1 magem: 

01/07/2017 
1 Fuso: 

SIRGAS 2000 

21 S 
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Terceira Vara Cível 
Carta Precatória aº 9746-74.2019.81 l .0055 
Código nv 30~ 1:; , 

Centeal de Mandados nº 178758 
Exeqüente : Petrobras Distnbu.idora 
Executado : Comercio de Combustíveis R F. Ltda e outros 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

AUTO DE PENHORA, AV ALIACÃO E DEPÓSITO 

Aos Seis dias (06) dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove 

(2019) em cumprimento ao mandado do MMº Juiz de Direito da Terceira Vara Cível desta 

Comar~ extraido dos autos acima mencionado, após as diligências necessárias, neste 

município e cidade e em seguida procedi a PENHORA, A V AL1AÇÃO e DEPOSITO do 

imóvel abaixo descrito como segue: 

1- CARACTERISTICAS DO IMÓVEL 

IMOVEL - Matrícula 15.254 - Uma ~ea rural de terras pastoris e lavradias, 

medindo 299, 7500 hectares, sob a denominação particular de "Fazenda Tupã IX", situada no 

lugar denominado Lindo Sonho, neste município, com os limites e confrontações seguintes: 

CONFRONTAÇÕES: NORTE: Limita e confronta com terras de Roberto Casseta Ferreira 

(Fazenda Tupã VIll); OESTE: limita e confronta com terras de Joaquim Casseta Ferreira, 

(Fazenda Tupã VI); SUL: limita e confronta com terras de Joaquim Marques Ferreira. (Fazenda 

tupã I); OESTE: Limita e confronta com terras da Fazenda Capitão Verde (Rodobens). 

Descrição do caminhamento: partindo do Marco M 1, segue confrontando com terras de Roberto 

Casseta Ferreira (Fazenda Tupã Vlll); Com wn azimute magnético de 100°27'52" e distância 

de J .613,02 metros até encontrar o Marco M2; deste segue confrontando com terras de Joaquim 

Casseta Ferreira(Fazenda tupã VI); com azimute magnético de 162°41 '53" e distância de 

1.911,88 metros até o Marco M3. Deste segue confrontando com terras de Joaquim Marques 

Ferreira (Fazenda Tupã 1) com um azimute magnético de 271°41'52" e distância.de 1.950,52 

metros até o Marco M4, deste segue confrontando com terras da Fazenda Capitão Verde 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

(Rodobens) com um azimute magnético 344°44'30" e distância de 2.146,89 metros, até 

encontrar o Marco Ml, ponto inicial desta descrição, fechando assim este perimetro, conionne 

descrição contida na presente matricula conforme demonstra pela cópia anexa. 

ESPECJFJCAÇOES DO JMOVEL: 

► Parte do Imóvel apresenta aproximadamente 3,8183 ba de área explorada para agricultura, 

sendo que na data da avaliação, sendo cultivada e já colhida com plantação de milho safrinha; 

► Parte do Imóvel apresenta aproximadamente 248,6838 ba de área em pastagem carecendo de 

limpeza, sendo que a pastagem é formada em capim Bracbiária, e sem gado pastando nela; 

► Parte do imóvel apresenta aproximadamente 3,7498 há com benfeitorias (estradas); 

► Parte do imóvel apresenta aproximadamente 43,4898 há com vegetação nativa; 

sendo ass~ atualmente o Imóvel é explorado preponderantemente com a pecuária e 

pouquíssima agricultura. 

BENFEITORIAS DO IMOVEL : 

►partes do imóvel é cercado com cercas com palanques em madeira de lei com cinco fios de 

arame liso, sendo que partes encontram-se em regular estado e partes em bom estado de 

conservação, ocupado com pastagem plantada em capim tipo Brachiaria. 

II - CARACTERISTlCAS GERAIS 

VIAS DE ACESSO 

Partindo da sede desta Comarca, seguindo pela MT 358, seguindo sentido 

Tangara da Serra - Campo Novo do Pareeis, percorrendo aproximadamente 75 km, no 

entroncamento com a Br 364, vira a direita percorrendo pela Br 364 por aproximadamente mais 

20 km, em seguida vira-se a direita, percorrendo por mais aproximadamente 2 km até chegar 

ao imóvel. Distância da sede do Município é de 97 km. Vias de acesso transitável o ano todo 

(rodovia de asfalto - 95 km), mas a parte (2 Km), estradas de chão batido, podem sofrer 

deterioração com a chuvas. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

Solos de média mecanização, média e baixa fertilidade, viáveis em parte para 

a agricultura, pecuária e culturas perenes. O Imóvel apresenta solo misto, oco.crendo também 

partes de solos arenosos em toda área de pastagens. 

RELEVO/VEGETAÇAO 

O relevo da região é caracterizado por topografia plana (95%), ocorrendo 

topografia suavemente onduladas em parte do terreno e forte inclinção na parte superior, que 

formam pouca parte do relevo. A altitude média é de 400 metros acima do nível do mar. 

RECURSOSHIDRICOS 

O imóvel não possui nascente de agua, podendo ser beneficiado 

eventualmente por águas retiradas de imóveis vizinhos. 

m -AV ALIACÃO 

VISTORIA E PESQUISA DE VALORES 

O imóvel foi objeto de vistoria no dia 06 de Agosto de 2019, no local 

denominado Lindo Sonho - Fazenda Tupã JX. A vistoria resultou na conclusão de que o imóvel 

penhorado esta em regular estado de conservação, e em regular atividade a que se destina. 

A pesquisa de valores em imóveis similares foi realizada com base na oferta 

de compra e venda a vista, desta fonna pelo todo descrito e alinhavado na penhora realizada, e 

de acordo com pesquisa de preços realizada, avalio a área em questão no valor de R$ 

5.245.625,00(cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais). 

METODOLOGIA EMPREGADA NA AVALIAÇÃO 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

Apurados valores de imóveis semelhantes com as mesmas características a 

que se destina considerando as aruais condições em que vistoriei, conciuo que tais uncvc::. 

podem ser comercializados, ou seja, possuem valor de mercado. 

O Método de avaliação aplicado foi a comparação de dados, junto ao mercado 

imobiliário da região. Vistoria "in loco" no imóvel, pesquisa com corretores e tomada de 

opinião com proprietários de imóveis da vizinhança com negócios feitos recentemente. 

IV - DA PENHORA E DEPOSITO 

Descrito e caracterizado o imóvel, efetuei à penhora do mesmo. para 

garantia do principal e cominações legais. Concluída a penhora, NAO FOI POSSIVEL 

NOMEAR FIEL DEPOSITARIO haja visto que a parte requerida não reside no imóvel, bem 

como também não residem nesta cidade e Comarca. Nada mais a ser penhorado e avaliado 

encerro o presente auto de Penhora, Avaliação que segue em duas laudas, todas devidamente 

rubricados por mim Oficiais de Justiça e Avaliador judicial. 

Tangara da Serra em 06 de Agosto de 2019. 

4 ,~ ¼-
0ficial d==aliador 

4 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER WDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

Terceira Vara Cível 
Carta Precatória nº 9746-74.2019.811.0055 
Código n" 30875 i 
Central de Mandados nº 178758 
Exeqüente : Petrobras Distribuidora 
Executado : Comercio de Combustíveis R F. Ltda e outros 

CERTIDÃO 

Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao r. mandado expedido 

pelo MMº Juiz de Direito da Terceira Vara. e extraído dos autos de Carta Precatória acima 

descrito em que a Petrobras Distribuidora move contra Comercio de Combustíveis R. F. Ltda 

e outros, dirigi-me neste município Comarca ao local denominado Lindo Sonho - Fazenda 

Tupã IX e ali sendo e após as formalidades legais, EFETUEI E PENHORA DO IMÓVEL 

DESCRITO NA MATRICULA 15.254 e a seguir a vistoria no imóvel descrita na matricula, 

pertencentes à Fazenda Tupã IX e lá constatei que as terras existem, sendo descrita com uma 

pequena parte destinada a plantio me.cani7.ado, ora já colhida a safra de milho, parte ocupado 

com pastagens formadas em brachiária e que até onde foi possível observar não há ocupação 

de gado bovino nas áreas, mas as cercas e as pastagens encontram-se aptas a serem utilizadas; 

sendo também parte ocupadas com benfeitorias (estradas) e parte ainda em vegetação nativa. 

Em seguida efetuei consultas de preços com proprietários próximos ao imóvel, bem como com 

corretores desta cidade que conhecem e atuam na região. Em seguida levando a efeito os valores 

colhidos PROCEDI A AVALIAÇÃO do imóvel descrito no r. mandado, conforme ante de 

avaliação anexo, imagens de S2télite e imagens fotográficas. Devolvo o r. mandado na 

Central de mandado, juntamente com o auto de penhora, avaliação e deposito. O referido é 

verdade e dou fé. Tangara da Serra 06 de Agosto de 2019. 

~ ~ ,,; /J /J_ -. 
auricio G o S ~ 

Oficial de J · ~aliador 
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