
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE ALMAS

AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO

Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito
(15/02/2018), nesta cidade e Comarca de Almas, Estado do Tocantins,
República Federativa do Brasil, em cumprimento ao respeitável mandado
determinado pelo MM. Juiz de Direito do Cartório do Cível e Família desta
Comarca, e extraído dos autos n°0000393-50.2017.827.2701 Carta
Precatório n°5000251-23.2011.827.2716 oriunda da Comarca de
Dianópolis-TO.,, de Cumprimento de Sentença, requerida por LUIZ
AUGUSTO, contra WILSON GONÇALVES BORGES, dirigi-me na Av. São
Sebastião, nesta cidade, e aí sendo, após as formalidades legais, procedi a
PENHORA dos seguintes bens abaixo relacionados:

1- Imóvel rural denominado Lote n.01 do Loteamento Traíras, 10a

Etapa, F1 A, subdivisão dos lotes 04 e 07, situado neste
município de Almas/TO, com área de um mil setecentos e vinte e
oito hectares, vinte e seis ares e setenta e seis centiares
(1.728.26.76 há) de terras, identificado pelos limites e
confrontações constantes na Certidão de Inteiro Teor em anexo.

2- Imóvel rural denominado Parte do Lote n.5 do Loteamento
Traíras, 10a Etapa, Folha A, caracterizado como Lote 5-B, com
área de cento e dezoito hectares, noventa e nove ares e setenta
e nove centiares (118.99.79 há) de terras, com os limites e
confrontações constantes na Certidão de Inteiro Teor em anexo.

3- Imóvel rural denominado Lote 25 do Loteamento Água Limpa,
2a Etapa, situado neste município de Almas/To, com área de dois
mil, oitenta e quatro hectares, noventa ares e três centiares
(2.084.90.03 há) de terras, identificado pelos limites e
confrontações constantes na Certidão de Inteiro Teor em anexo.

4- Imóvel rural denominado Lote n.12 do Loteamento Balsa,
situado neste município de Almas/TO, com área de seiscentos e
noventa e quatro hectares, noventa e um ares e trinta e dois
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centiares (694.91.32 há) de terras, identificado pelos limites e
confrontações constantes na Certidão de Inteiro Teor em anexo.

Em seguida depositei os imóveis Penhorados nas mãos do
Depositário Público desta Comarca, Sr. Cristovan Amarante Santana, que
aceitou o encargo de Fiel Depositário, prometendo não abrir mãos do bem,
sem ordem expressa do MM. Juiz do feito, sob as penalidades da lei. E
para ficar constando, lavrei o presente auto que após lido e achado
conforme, vai devidamente assinado por mim Oficial de Justiça e pelo
Depositário Público.

Wagner (fbs&tra Leal Costa
r1!

Oficial dfJJustiqa-Avaliador
\ncA7944

Cristo
Depositário Público
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Serviço Notarial e Registro de Imóveis
Comarca de Almas - Estado do Jocantms
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SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CERTIDÃO - MATRÍCULA / REGISTRO / ÚLTIMO ADQUIREM l

A Escrevente desta Serventia do Primeiro TatHsttanato de Notas e
Regisfo a* Imóveis ^«ta cidade «e Almas-TO, dwrtamente W™"*
pelo Tnular rtasía delegação («m conformidade com o disposto no § 3" do art. M
da Lei Federal n<> B.935/94). "o uso tias atribuições previstas no art. l
Federal n» 6.015, de 31 de dezembro de 1973, na forma da lei...

Certifica, que no Livro 2-3 folha 125 e 2-O 286, ambos de Registro Geral,
constam a Matrícula, e os Registro do Imóvel seguinte;
MAIFUCULA n. 2546, de 20 de junho de 1994, imóvel rural denominado Lote n. O
do loteamento Traíras, 10a Etapa, Fl A, subdivisão dos lotes 04 e 07, situado
neste município de Almas/To, com área de um mi! setecentos e vinte e oito
hectares, vinte e seis ares e setenta e seis centiares (1.728.26.76 ha) de terras,
identificado peios limites e confrontações seguintes: "Começam no marco M02,
cravado no espigão de uma serra e na confrontação do lote 04, deste loteamento e
com o loteamento Traíras 11a Etapa, Folha A; daí, segue confrontando com o último
com os seguintes azimutes e distâncias: Az. 126°25'55" - 4-631,72 metros; Az.
126°37'26" - 919,89 metros, passando pelo marco M-03 e indo até o marco M-04;
dai segue confrontando com o iote 08 do loteamento traíras 10a Etapa, folha A, com
o azimute de Az. 203°51'57"e distância de 1.690,13 metros até o marco M-05; dai,
segue confrontando com o lote 02, deste ioteamento com os azimutes e distâncias:
Az-293036'02"- 5,96,92 metros; Az. 223°01'30" -- 615,55 metros; Az. 270°OQ'Q1" -
1.842,48 metros; Az. 180°00'01" - 700,00 metros, passando pelos marcos M-27;
M-26; M-25 e indo até o marco M-?4; daí, segue confrontando com o lote 03, deste
loteamento com o azimute de Az. 180°00'01 e distancia de 276,95 metros, até o
marco M-08; dai, segue confrontando com o lote 06 loteamento Traíras 10a Etapa,
folha A com o azimute de Az. 269°25'07"c distância de 2.460,37 metros, ate o
marco M-09; daí, segue confrontando com o lote 03 Soteamçnto traíras, 10a Etapa,
folha A com o azimute de Az. 340°59'37"e distância de 2.010,80 metros, até o
marco M-10; daí, segue confrontando com os lotes 05, 06 e 07, deste ioteamento
com os seguintes azimutes e respectivamente; Az. B9°59'54" - 557,60 metros, até
o marco M-19; Az. 90°00'00" - 800,00 metros, até o marco M-18; Az. 9QOOO'00" -
700,00 metros, até o marco M-17, cravado na confrontação com o lote 08, deste
ioteamento, daí segue confrontando com este com os azimutes e distâncias: Az.
90300'00" - 700,00 metros Az, 00°00'00" - 1.200,00 metros; Az. 270°00'00" -
700,00 metros, passando petos marcos M-16; M-15 e indo até o marco M-14; daí,
segue confrontando com o lote 04 deste loteamento com o azimute de Az. 26°33'54"
e distância de 1.788,85 metros, até o marco M-13, cravado na Escarpa de uma
Serra; daí segue na rnesma confrontação, margeando esta estrada, com um azimute
em linha reta de Az, 332°13'57" e uma distância de 1.532,50 metros, até o marco
m-02, ponto de partida". Proprietário: Estado do Tocantins. O referido é verdade e
dou fé. (a) Súsley Borges Ribeiro Aires - Sub Oficial.
REGISTRO N. 5-2546: Nos termos da escritura pública de compra e venda de
22/04/2003, lavrada às f. 173 do Livro n. 04 do Cartório do 1« Ofício de Porto Alegre
do Tocantins/To, o imóvel constante díi presente Matriculo como se encontra em
garantia hipotecária a favor do Banco da Amazónia S/A, foi adquirido pelo Sr
WILSON GONÇALVES BORGESO, Identidade RG n. 1.I56.466-SSP-GO e CPF n.
193.89G.551-53, brasileiro, casado com Dona Lilaine Rúbia Costa Oliveira,
dgropecuartsta, residente e domiciliado na Rua do Camorim, Quadra 66, Lote 17
Jardim Atlântico - Goiânia -GO, por compra feita ao Sr. FRANCISCO JOSÉ
OLIVEIRA LOPES, Identidade RG n. 8073934-1-SSP-FU e CPF n. 083,125.757-15,
fazendeiro e sua mulher Dona ADAIR BOHER LOPES, Identidade RG n. 292263-IFP-

Primeiro TabílHMato Repstte de
jiDÓVíli - Cíisarw <l* AIBWK/TO
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Serviço Notarial e Registro de Imóveis
Comarca de Almas - bstado do Tocantins

Ç_ontLQ.uacãQ: R3 e CPF n. 533,090.11 49, do lar, ambos brasileiros, casados entre si,
residentes e domiciliados nesta cidade de Almas/To, pelo preço de R<pS6.-1l h>,00
(oitenta e seis mil, quatrocentos u quinze reais), sem condições de pagamento. ITBT
R$4.147,GO (quatro mil, cento P quarenta e bete reais) conforme Guie nV
Recolhnnent.o n. lb2S. Certidões Negativas de tributos estaduais e municipais,
Certidão de Regularidade Fiscal NÍRT 4.667.694-5 c CCIR código do ímóvol
9030G1193059, foram apresentados. Duu Fe. Almas, 07 de novembro u=; 2003. (/s)
Vríldy Ribeiro Monteiro - Oficial,
REGISTRO N. 8-2546: Mediante Termo de Penhora e Mandado do^ Aufus n. 1403
Natirezd. Ação Monitoria / Cumprimento cê Sentença, PruUK/jlu n. 200603-11 Lj30J,
catados de 07/04/2009 MM. Juiz de Dsrctto Dr SÉRGIO MFNDONÇA DE ARAÚJO,
1?°. Vdr<! Cível da Comarca de Goiânia, Estrfdo de Goiás, em que consta corro
Requerente: GERAIS DIESEL TRR LTDA - ADV (EX£D): (18207 GO) IGOR
I.FONARDO COSTA ARAÚJO c como Executado: WILSON GONÇALVES BORGES, a
ama qualificado, o imóvel constante da presente Matrícula que está em y^ram,/!
hipotecária a favor do Banco da Amazónia S/A, fica de ord em diante cm segunda
preferência, penhorado por determinado judicial a favor do Gerais Diesel Trr
Ltda. Valor inkitii dj Causa R$85.01â,õl (oitenta e cinco mil, devêsseis reais e
sessenta e um centavos), que conforme consta a Certidão Narrativa (a) por Macie!
Medeiros da Silva - Escrivão da 12a Vara Cível, em 22/07/2009, consta o valor dd
dívida atuolizado até cm 17/07/2008 é de R$100.762,54 (cem mil setecentos e
sessenta e deus reais e cinquenta e quatro centavos). Dou fé. Almas, 19 de outubro
de 2009. (a) Valdy Ribeiro Monteiro - Oficial.
REGI£IRQ_JL_9-2546: Mediante CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, em que
consta como Deprecante: Juízo da Vara Cível, f-amília, Su< essòps, Inf.íncia o
Juventude da Comarca de Dianópolis/IO u í orno Depretado: Ju'zo da Vara Qveí da
Corrdrca de Almas/TO; Origem Processo n. 6282/04 - Ação de Execução, de 08 de
novembro de 2010, da Comarca de Dianópulis, deste Estado, v a'o r da caur.a
RS129,412,09 (cento e vinte c nove mil, qudti utc-ntos e do?e "PÍÍI^ t* novt- centavos)
tcnao como Exequente BANCO DA AMAZÓNIA S/A e Executado o ESPOLIO DE
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES representado por ADAIR BOHbR IOPB, o
ANTÓNIO RÒMULO BOHER LOPES, com AUTO DE ARRESTO E DEPÓSITO datado
de 03/02/2011, expedido pelo Oficiai de Justiço Avaliador RIVALDO RODORIGUES
DE SANTANA, com CRISTOVAM AMARANIT SAN í ANA -- Depositário Público, destG
Comarca de Almas/10, exarado dd citadd Pfecatóf ia de Citação, processo n
2010.0010.4256-2 de 03/U2/2011, o imóvel da premente Mafríruifl fos Arrestado,
corno se encontra em garantia hipotecária a favor do Banco da Amazónia S/A,
por determinação judicial. Dou fé. Almas, 11 do fevereiro de 2011. (a) Valciy Rib^srr.
Monteiro - Oficial.

Almas, cios cinco díab do mós de itb!~i' de dois mil e aezessete
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Serviço Notarial e Registro de Imóveis
Comarca de Almas - Estado do Tocantins

Avareria São Joio s/fi. CwttO - CEP 77310-001} - ForVFai: $63} 3373-1174
em3il:rrtOTraoirrin,-!í-ííír,a!!i>,HlCQm

SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CERTIDÃO - MATRÍCULA / REGISTRO / ÚLTIMO ADQUIRENTE

A Escrevente desta Serventia do Prímeiru Tdbelionato de Notas
desta cidade de Almas-TO, devidamente autorizado peto Titular desta
ctelegflçBo («m conformidade com o disposto no § 3° do B ri. 20 sia Lei Federal n°
8. 935/94), no uso das atriímiçóp'; previstas no a<t. 19 da iei Federal «Q 6.015, rttt
31 de cíezpmDro oe 1973, fie fonna da let...

Certifica, que no Livro 2-1 de Registro Geral folha 018, consta a
Matricula e Registro do imóvel seguinte:
M AIBJ.CJyl.Lfe EU .2729, de 09 de outubro de 1995, o imóvel rural denominado Parte
do Lote n, 5 do Loteamento Traíras, 10a Etapa, Folha A, caracterizado como Lote
5-B, corn área de cento e dezoito hectares, noventa e nove ares e setenta e nove
centiares (118.99.79. há} de terras, com os limites e confrontações seguintes;
"Começam no marco n, ll-A, cravado na confrontação com o íote n. 2 do
Loteamento Traíras, 10a Etapa, F. A e com o lote n, 5-A deste íoteamento; daí segue
nesta última confrontando com os azimutes de 158.08.12 e distância de 911,46
metros até o marco n, 21; daí, segue confrontando com o lote n. 6 com os azimutes e
distâncias seguintes: 230.11.40 - 312,41 metros e 180.00.00 - 1.000,00 metros
passando pelo marco n. 20, indo até o marco n. 19; daí, segue confrontando com o
lote n. l, com o azimute de 169.59,55 e distância de 557,60 metros até o marco n.
10; dai, segue confrontando com o lote n. 3 com o azimute de 340.59.32 e distância
de 709,80 metros, até o marco n. 11, cravado na margem direita da Grota Mtrmdíba;
daí, segue confrontando com o lote n. 2 do Loteamento Traíras, 10" Etapa, F. A, com
o azimute de 23.58.17 e distâncias de 1.527,01 metros até o marco n. 11A, ponto de
partida". Proprietário: Joacir Alves de Carvalho e sua esposa Mana 3ose Ribeiro de
Carvalho. Registro Anterior: R-l-2366, f. 243 do l ivrn 2-1 de Registro Geral deste
Cartório, (a) Vaídy Ribeiro Monteiro - Oficiai.
REGISTRO N, 2-2.729: Nos termos da escritura pública de compra e venda
22/04/2003, lavrada às f. 172 do Livro n. 04 do Cartório do 1° Oficio de Notas de
Porto Alegre do Tocantins, o imóvel constante da presente foi adquirido peio Sr,
WILSON GONÇALVES BORGES, Identidade RG n. 1.156.466-SSP-GO e CPF n.
193,896.551-53, brasileiro, casado corn a Sr^. Lijaine Rúbta Costa Oliveira Borges,
agropccuarista, residente e domiciliado na Rua do Camorim, Quadra 66, Lote 17,
Jardim Atlântico - Goiânia -GO, por compra feita ao Sr. VALDIVINO ALVES
SANTANA, Identidade RG n. 2.370.-19-SSP-GO e CPF n. 0?5. 340, 531-91 e sua
esposa Dona HONORATA MARIA SANTANA, Identidade RG n, 8Q739433-1-SSP-RJ
e CPF n. 083.125.757-15, brasileiros, casados entre si, residentes e domiciliados
nesta cidade de A!mas/To, pelo preço de R$5.950,00 (cinco míí, novecentos e
cinquenta reais), sem condições de pagamento. ITBI R£285,00 (duzentos e oitenta e
cinco reais) conforme Guia de Recolhimento n. 1533. Certidões Negativas de tributos
estaduais e municipais, Certidão de Regularidade Fisca! NIRF 5.041.511-5 o CCIR
código do Imóvel 8160431287915, foram apresentados. Dou fé. Almas, 09 de mdio
de 2003. (a) Valdy Ribeiro Monteiro - Oficial
REGISTRO 3-2729: Mediante Mandado dtí Penhora e Avaliação n. 549/2007, datado
de 10/05/2007, da Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Trabalho - 10a. Região
- IA Vara do Trabalho de Díanópolis/To, Processo n. 00330-2006-851-10-00-2, em
que consta como exequente: WAYLSON ARAÚJO NEVES e como executado
WILSON GONÇALVES BORGES, Juiz do Trabalho: DANIEL IZIDORO CALABRÓ
QUEIROGA, cujo Mandado assinado por DANIEL DE A8REU_ NOLETO •• Oiretor de
Secretaria, acompanhado do AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO de Soiange Barros
da Silva - Oficial de Justiça Avaliador, e AUTO DE DEPÓSITO em que o Sr.
Cristovan Amarante Santana é o depositário público, em razão da execução valor
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Serviço Notarial e Registro de Imóveis
Comarcd de Almas b&tddo de locyntíns

Jí^o: de $.$8.247,48 deduzido Rs611,-16 p«nhoiado via Bacen Jud,
subsislindo o valor de R$7.632,94 (si; Lê T í i seiscentos e tnnto p dois reais e
PO venta e quatro centavos), fica o Imóvel constante da presente Marncuío
penhorado, par determinação judicial. Dou fé. Aímas, 14 de junho de 200/. (a)
Valdy Ribeiro Monteiro Oficial.
RFGíBTRO K, 4.272^: Mediante Intimação p-iid proceder d Penhora ^f.ompanhaoo cc
Auí:o de Pennora e Reavaliação datado de 15/10/2007, dd )us!K.a CG Trabalho -
Inbundl Ryyional do Trabalho - 10a. Região - W d i d do ííâbal^o cie Dsanopo is/To.
P-oresso U01in-?0()6-H?)l -10-00-2, em Cuc (.on^ta como reclamante WAYLSON
ARAÚJO NEVES c corno redarnaao WILSON GONÇALVES BORGES, O Imo^e!
ronsrantr- da presente Mdí.-st.ulíi, ficd novomeníG penncjrado por celerrniPí^du
judicial, senão reavaliado crn RM9,200,00 (quareníd t- nove mil e duzentos rcaisj .
Dou fc. Aímas, 12 de novembro de ^007 (a) Vdldy Ribeiro Monteiro - Ohaat.
SCCiSXEP .̂. S-2/29: Meaiantc Auto de Penhora e Deposito, n^tnado por 3oã;i
Campos de Abreu Júnior - Qfioal d í? Justiça/Avaisddijí c por Emerson Respiandcs d<.i
Silva - Depositário Púbiicu Substituto, cxpcdico em 06 de novembro do 2013, cm
cumprimento ao mandado expedido peia MMd. Juíza de Direito de»;ta Comarca dt?
Almas, extraído da Carta Precatória de Penhora e Avdlsdção n. 5000689-
26.2013.827.2701, Açao de Execução, na quai f igura como Expquontc: Carpal
Tratores Utda; e como Fxecuíadoí Wilson Gonçalves Borges, valor da Açáo
R$4.080,t3(guatro mil e oitenta reais e treze rpntavos), o Imóvel constante da
presente M.jtricula, fica de ora em dieinli1 uenhorado por determinação ]udicia! r:o,!
fé. AlmdS, lii de novembro de ?(H3. (a) Voidy RÍDf!iro Montei! u-Cif n í ai.

Aínias, aos cinco dias do ?nêb cít- abni dí- dois mi! e oc;-CGacte

Valide este selo em:
httc;././www.seiotlig!ta1.tiío.oi'q
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Serviço Notarial e Registro de Imóveis
Comarca de Almas - Estado do Tocantins

Avenida Séo João s/n, Centro -CEP 77 3 1 «X» • Fone/F ou (63)3373-117*
e-maí r monieironolasafwlTia il.com

,//,,,-,.-/ /y- í ..... /

SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CERTIDÃO - MATRÍCULA / REGISTRO / ÚLTIMO ADQUIRENTE

A Escrevente desta Serventia do Primeiro Tabalionato de Nota* e
Registra de Imóvel* desta cidade d* Almas-TO, Devidamente autoniado
pelo Titular desta delegação (em conformidade com o disposto ™ § 3° do art. 20
da Lei Federal n° 8.935/94), no uso das atribuições previstas no art. 19 da Lei
Fwlerai n° 6,015, de 31 de dezembro de 1973, na forma da let...

Certifica, que no Livro n. 2-J f. 234, continuando nos Livro 2-S e
2-U f. 109 e 214/216, ambos de Registro Geral, constam a Matrícula, os
Registros e as Averbações do Imóvel seguinte:
MATRICULA n. 2648. de 22 de dezembro de 1994, do imóvel rural
denominado Lote 25 do Loteamento Água Limpa, 2a Etapa, situado neste
município de Almas/To, com área de dois mil, oitenta e quatro hectares,
noventa ares e três centiares (2.084.90.03 há) de terras, identificado pelos
limites e confrontações seguintes: "Começam no marco M1023, cravado na
confrontação do Loteamento Traíras, 10a Etapa, Folha A e Loteamento
Balsas; daí, segue confrontando com o último nos seguintes azimutes e
distâncias: 61°29'06"- 1.473,46 metros, 148°20'49" •- 640,83 metros,
59°51'26" - 123,75 metros, 103°02'57"- 877,19 metros, 127°34'51"
452,62 metros, 156°15'02"- 1.045,62 metros, 71°53'56" - 566,31 metros,
06°30'54" - 416,60 metros, 353°55'12" - 649,20 metros, 357°15'02"-
644,56 metros, 23°00'49" - 920,83 metros, 52°07'26"- 701,02 metros,
36°57'04" - 859,18 metros, passando peios marcos M1580, M1576, M1575,
M1571, M1568, M1564, M1561, M1558, M1554, M1550, M1544, indo até o
marco M1539, daí segue confrontando com o loteamento Traíras, 11a Etapa,
Folha A no azimute de 154°27'2l"e distância de 1.136,69 metros, até o
marco M66, cravado na margem esquerda do Córrego Mangabeira; daí segue
na mesma confrontação pelo Córrego Mangabeira abaixo, até o marco M67,
cravado em sua margem direita, sendo que do marco M66 ao M67, possui um
azimute de 13°55'04" e distância de 388,72 metros; daí segue confrontando
com o loteamento traíras, 11a Etapa, Folha A nos seguintes azimutes e
distâncias: 15601631" - 1.050,03 metros, 109°44'50" - 1.160,16 metros,
passando pelo marco M63, indo até o marco MÓI, daí segue confrontando
com e Gleba Água Limpa, nos seguintes azimutes e distâncias: 179°51'39" -
997,62 metros, 241°05'45" - 1,154,31 metros, 164°03'41" - 1.216,79
metros e 85°15'29" - 858,61 metros, passando pelos marcos MA, MB e M09,
indo até o marco M07, cravado na margem esquerda do Córrego Água Fria;
daí, segue confrontando com o loteamento Traíras 11a Etapa, Folha a pelo
córrego Água Limpa acima até o marco M1062, cravado em sua margem,
sendo que do marco M07 ao M1062 possui um azimute de 227°15'16*aÍ|
distância de 2.826,26 metros; daí, segue confrontando com o ioteamento|* -31
Traíras, 10a Etapa Folha A nos seguintes azimutes e distâncias: 306°01'48"-"
389,29 metros e 305°49'07" - 6.324,99 metros, passando peto maro
M1059, indo até o marco M1023, ponto de partida". Proprietário: O Estado do t
Tocantins, (a) Valdy Ribeiro Monteiro - Oficial.
REGISTRO N. 2-26.48: Nos termos da escritura pública de compra e venda de
22/04/2003, lavrada às f. 170 do Livro n. 04 do Cartório do i° de Porto
Afegre do Tocantins, o imóvel constante da presente Matricula, foi adquirido
pelo Sr. WILSON GONÇALVES BORGES, Identidade RG n. 1.156.466-SSP-
GO c CPF n. 193.896.551-53, brasileiro, casado com Dona Lilaine Rúbia
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Continuação: Costa Oliveira Borges, agropecuarista, residente e
domiciliado na Rua do Camorim, Quadra 66, Lote 17, Jardim Atlântico em
Goiânia-GO, por compra feita a Dona MÁRCIA MARIA BOHER LOPES
LEMOS, Identidade RG n. 05325541-0-S5P-RJ e CPF n, 679.013.797-15,
fazendeira, e seu esposo o Sr. OLINTO CÉSAR PEREZ DE LEMOS,
Identidade RG n. 1.173.964-SSP-R3 c CPF n. 503.542.807-91, engenheiro
civil, brasileiros, casados, residentes e domiciliados na Rua Paraná, n. 269 -
apt° 1102, Ed. Villa Verde, Pituaba, Salvador-BA. Dou fé. Almas, 09 de maio
de 2003. £a) Valdy Ribeiro Monteiro - Oficial.
AVERBAÇÃO N. 3-2648: Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva
Legal, firmado pelo proprietário acima qualificado, com a NATURATINS.
Reserva l área de 391.58.96 ha, limites e confrontações: "Começa no
marco M1539, cravado na confrontação do Loteamento Balsas e Loteamento
Traíras 11a. Etapa; dai, segue com esta última confrontação, passando pelos
seguintes marcos M66, M67, indo até o marco M63, com os seguintes
azimutes e distâncias: 154°27'21" - 1.136,69m; 13°55'04" - 388,72m;
156°l6'3l" - 1.050,03m; daí, segue confrontando com área remanescente,
indo até o marco M1558, com o seguinte azimute 235°21 "25" e distância de
2.856,92m; daí, segue confrontando com o Loteamento Balsas, passando
pelos seguintes marcos M1554, M1550,M1544, M1543 indo até o marco
M1539, com os seguintes azimutes e distâncias: 353°55'12" - 649,20m;
35?oi5'02" - 644,56m; 23°00'49" - 920,83m; 52°07'26" - 701,02m;
36°57'04" - 859,18m, ponto inicial deste perímetro". Dou fé, Almas, 31 de
julho de 2003. (a) Valdy Ribeiro Monteiro - Oficial.
AVERBAÇÃO N. 4-2648: Reserva 2 área de 338.12.55 há, limites e
confrontações: "Começa no marco M1023, cravado na confrontação do
Loteamento Traíras 10a. Etapa e Loteamento Balsas; daí, segue com esta
última confrontação, passando pelos seguintes marcos: M1580, M1576,
M1575, M1571, 1568 indo até o marco Ml564, com os seguintes azimutes e
distâncias: 6l°29'06" - 1.473,46m; 148°20'49" - 640,83m; 59°51'26" -
123,75m; 103°02'57" - 877,19m; 127034'51" - 452,62m; 156°15'02" -
1.045,62m; daí, segue confrontando com área remanescente indo até o
marco MRi, com o seguinte azimute 272°29' 17" e distância de 1.770,34m;
daí segue confrontando com o Loteamento Traíras 10". Etapa, indo até o
marco M1023, com o seguinte azimute 305°49'07 e distância de 1.972,69m,
ponto inicial deste perímetro", Dou fé. Almas, 31 de julho de 2003. (a) Valdy
Ribeiro Monteiro - Oficial.
AVERBAÇÃO N 5-2648: Mediante Processo 2006.009.9922-9/0 Ação ±:

Demarcatória procedida nesta Comarca de Almas/TO, em que consta como 3
requerente LEONARDO EUSTÁQUIO GUIMARÃES, e como requerido
WILSON GONÇALVES BORGES, e de acordo com o Ofício n. 080/2008
assinado pelo Sr. Clodomir Barbosa Chaves, solicitando Averbação <
atendimento a solicitação do requerente no processo, da existência da At.
real envolvendo o Imóvel da presente Matrícula, de propriedade do réu, fk>
gravada o que foi requerido na presente Matrícula por determinação judiciai: -
Valor da Açáo R$30.000,00 (trinta mil reais). Dou fé.
REGISTRO N. 6-2648: Mediante Auto de Penhora e Depósito datado de
22/10/2010, expedido pelo Oficial de Justiça Avaliador RÍVALDO
RODORIGUES DE SANTANA, com CRISTOVAM AMARANTE SANTANA -
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Cgntinuacão: Depositário Público, Precatória de Penhora e Avaliação,
Autos n. 457, Natureza: Ação Monitoria / Cumprimento de Sentença, corno
Exequente: HÉLIO JOSÉ DO CARMO (espólio), Executado: WILSON
GONÇALVES BORGES e OUTROS - Valor da Causa R$222.063,07 (duzentos e
vinte e dois mil, sessenta e três reais e sete centavos) - Juízo Deprecado:
Comarca de Almas/TO, em cumprimento ao respeitável despacho na referida
PRECATÓRIA, Juíza DENISE GONDIM DE MENDONÇA e o da luíza LUCIANA
COSTA AGLANTZAKIS, desta comarca, Autos n. 2010.0010.4256-2, em 21
de outubro de 2010, o Imóvel da presente Matrícula se encontra
penhorado em segundo grau, por determinação judicial. Dou fé. Almas,
28 de outubro de 2010. (a) Valdy Ribeiro Monteiro - Oficial.

Almas, aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete

í \  k \ \ V . . . _ • . y.. : _ • • • • "
Ellen Cristina da Silva Tito

Escrevente
Tribunal de Ju»tlça ao tu

do Tocantins
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SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CERTIDÃO - MATRÍCULA / REGISTRO / ÚLTIMO ADQUIRENTE

A Escrevente desta Serventia da Primeiro Tabnllonato de Notas e
R eg l*tro d* Imóveis desta cidade de Almas-TO, devidamente autorizado
i>ek> Titular desta aelegatáo (em cunfonntdade com o disposto no § 30 do art. 20
Oa Lei Federal r\° 8.935/94), no uso das atribuições prevista* no art. 19 da Lei
Federa! n° 6.015, de 11 de dezembro de 1973, ria forma a* n»,

Certifica, que no Livro n. 2-J de Registro Geral, folha 233, constam
a Matrícula e os Registros seguintes:

ATRJLULA N. 2647 de 22 de dezembro de 1994 do imóvel rural denominado
te n. 12 do Loteamento Balsa, situado neste município de Almas/To, com

área de seiscentos e noventa e quatro hectares, noventa e um ares e trinta e
dois centiares (694.91.32 há) de terras, identificado pelos limites e
confrontações seguintes: "Começam no marco M314, cravado na barra do
córrego Agua Limpa, com o Rio Balsas, na confrontação com o loteamento
Traíras, 11a Etapa folha A, daí segue por esta confrontação pelo Córrego
Agua Limpa acima, até o marco m-27, cravado em sua margem esquerda,
sendo que do marco M314 ao M27, possui um azimute de 220°00'51"e
distância de 4.339,41 metros; dai, segue confrontando com o loteamento
Traíras, 11a Etapa, Folha A lote 32 nos seguintes azimutes e distâncias:
05°20'12" - 3.071,61 metros e 21°32'58" - 604,64 metros, passando peto
marco M-28, indo até o marco M-29, cravado na cabeceira do córrego Brejo;
daí, segue na mesma confrontação e loteamento Balsa pelo córrego Brejo
abaixo, até sua barra com o Rio Balsa; daí segue por este acima, até o
marco M314, ponto de partida, sendo que do rnarco M29 ao M314, possui um
azimute de I03°06'07"e distância de de 2,382,82 metros". Proprietário:
Estado do Tocantins, O referido é verdade e dou fé. (a) Valdy Ribeiro
Monteiro - Oficial.
REGISTRO N. 2-2647: Nos termos da escritura pública de compra e venda de
22/04/2003, lavrada às f. 169 do Livro n. 04 do Cartório do 1° Ofício de
Notas da cidade de Porto Alegre do Tacantins, o imóvel constante da presente
Matricula, foi adquirido pelo Sr. WILSON GONÇALVES BORGES, Identidade
RG n. 1.156.466-S5P-GO e CPF n. 193.896.551-53, brasileiro, casado com
Dona Lilaine Rúbia Costa Oliveira Borges, agropecuarista, residente e
domiciliado na Rua do Camorim, Quadra 66, Lote 17, Jardim Atlântico em
Goiânia-GO, por compra feita a Sr^. MÁRCIA MARIA BOHER LOPES
LEMOS, Identidade RG n. 05325541-0-SSP-RJ e CPF n, 679.013.797-15,
fazendeira, e seu esposo o Sr. OLINTO CÉSAR PEREZ DE LEMOS,
Identidade RG n. 1.173.964-SSP-RJ e CPF n. 503.542.807-91, engenheiro
civil, brasileiros, casados, residentes e domiciliados na Rua Paraná, n. 269 -
apt° 1102, Ed. Villa Verde, Pituaba, Salvador-BA, pelo preço de R$34.745,00
(trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais). ITBI R$1,667,00
(um mil, seiscentos e sessenta e sete reais) conforme Guia de Recolhimento
n- 1533. Certidões Negativas de tributos estaduais e municipais, Certidão de
Regularidade Fiscal NIRF 4.667.706-2 e CCIR código do Imóvel
9030601194669, foram apresentados. O referido é verdade e dou fé. Almas,
09 de maio de 2003. (a) Valdy Ribeiro Monteiro - Oficial.
REGISTRO N. 3-2647: Mediante Despacho servindo da presente como
Mandado, do MM. Juiz de Direito desta Comarca, na Ação Precatória.de

(0 í - . •
•"" pafWÍ.çTi"



RI
MWÍ™ tttionM

«•Uni»

Serviço Notarial e Registro de imóveis
Comarca de Almas - Estado do Tocantins

Avenida B4o Joto s/n, Centro - CEP 7731CHXX) - FonO/Fa»: (63) 3373-1174
o-mail: rmonteircrwiasgpholfnail.com

&Ua». '.• •

Continuação: Penhora e Intimação, Protocolo n. 200401765070 - Autos n.
1251 Comarca de Goiânia/Go, em data de 07/02/06, a favor da parte autora
BUNGE FERTILIZANTES S/A, contra a parte ré Sr. WILSON GONÇALVES
BORGES, valor da Causa R$83.630,31 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta
reais e trinta e um centavos), fica o imóvel da presente Matrícula, penhorado

por determinação judicial. Dou fé. Almas, 20 de março de 2006. (a) Valdy
Ribeiro Monteiro - Oficial.

Almas, aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete

. ' . - - r -... .
Ellen Cristina da Silva Tito

Escrevente
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