
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULA

Escrevente do Serviço de Registro de Imóveis de Natividade-TO.,
autorizado na forma do art. 20, § 3º , da Lei Federal nº 8.935/94,
com fundamento no art. 19 da Lei Federal nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973,

C E R T I F I C A, a expresso requerimento do(a) interessado(a),
que, em buscas realizadas no LIVRO nº 02 – REGISTRO GERAL arquivados nesta Serventia,
verifiquei constar o seguinte:

MATRÍCULA Nº 739
DATA: 27/08/1985
IMOVEL: Imóvel Rural Loteamento Rio das Pedras, Lote nº 10, situado neste município,
com a área aproximada de 381,0000 hectares, sendo: 100,0000 ha de cultura de 2ª
classe e 281,0000 hectares de cerrado de 1ª classe, com os seguintes limites e
confrontações: “Começam no marco nº 1, cravado na margem direita do Rio das
Pedras; daí, segue confrontando com a Fazenda Borba, com os seguintes rumos e
distâncias: 32º50’40”NW e distância de 663,43 metros, 30º52’56”NE e 476,39 metros;
06º53’24”NE e 341,59 metros; 44º04’32”NW e 416,36 metros, passando pelos marcos
nºs 2, 3, e 4, respectivamente, até alcançar o marco nº 5, cravado na cabeceira do
Córrego Relador; daí, segue por este abaixo, na mesma confrontação, até o marco nº 6,
cravado na sua barra com o Córrego Borba; daí, segue confrontando com terras
Devolutas com o rumo de 45º29’58”NW e distância de 350,33 metros até o marco nº 7;
daí, segue na mesma confrontação, com o rumo de 24º47’20”NE e distância de 757,25
metros, até o marco nº 8, cravado no divisor d’água de uma serra sem denominação
oficial; daí, segue pela referida serra na mesma confrontação, até o marco nº 9 de
coordenadas geográficas Lat. 11º23’12”S e Long. 47º45’50”WGr, também cravado no
mesmo espigão; daí, segue com o rumo de 55º15’34”SE e distância de 2.372,77 metros,
confrontando com o lote nº 01, até o marco nº 10, cravado na margem direita do Rio
das Pedras; daí, segue por este abaixo, confrontando com Terras Devolutas, até o
marco nº 1, ponto de partida”. PROPRIETÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO DE GOIÁS –IDAGO. Havido por Arrecadação, com base no Art. 7º da Lei nº
9.541, de 27/09/84, publicado no Diário Oficial do Estado de 30/10/84, conforme
Portaria nº P-615/85 e alínea “a” do Art. 9º da Lei nº 8.874, de 14 de Julho de 1.980.

Registro nº 01-M-739, feito em 24/02/1986; Nos termos do Título Definitivo de
Domínio, expedido pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás – IDAGO-,
expedido em 12/12/1985, no valor de Cr$ 16.583, (dezesseis mil, quinhentos oitenta e
três cruzeiros); ALEXANDRE COSTA LEITE, brasileiro, casado, lavrador, portador do
C.P.F. nº 290.387.151-53, residente e domiciliado na Fazenda Sobradinho, neste
Município; Imóvel designado como Lote nº 10, do Loteamento denominado “Rio das
Pedras”, hoje com a denominação de Fazenda “Sobradinho”, situado no Distrito de
Chapada, neste Município, com a área de 381.13.66 ha. (trezentos e oitenta e um
hectares, treze ares e sessenta e seis centiares), sendo: 100.13.00 ha. de Cultura de 2ª
Classe e 281.00.66 ha. de campo de 1ª Classe, caracterizada pelos limites e
confrontações constantes da Matrícula nº 739, supra mencionada.

Registro nº 02-M-739, feito em 27 de julho de 1986; Nos termos da Escritura
Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do 1º Oficio, desta Comarca, às fls.
171/172 verso do Livro nº 72, em 28/07/1986, no valor de Cz$ 14.000,00 (catorze mil
cruzados); ADÃO DE SOUZA BARROS, brasileiro, solteiro, maior, lavrador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 1.367.481-SSP-Go., residente e domiciliado neste Município;
Adquiriu de ALEXANDRE COSTA LEITE e sua esposa Da. Cleonice Cardoso Leite,



brasileiros, casados, comerciante e do lar, portadores do C.P.F. nº 290.387.151-53,
residentes e domiciliados nesta cidade; Uma gleba de terras com a área de 11 alqueires
ou seja 53.24 hectares no Imóvel rural denominado “Sobradinho”, neste Município, a
ser retirado a margem direita do Rio das Pedras, nas confrontações da Fazenda Borba
e dentro dos limites constantes da Matrícula 739 - supra mencionada.

Averbação nº 03-M=739, feito em 27/05/1994; Através do Termo de
Responsabilidade de Preservação de Floresta, firmado em 26/05/1994, pelo
proprietário Alexandre Costa Leite e a Autoridade Florestal Raimundo Nonato Silva,
chefe do Pocot Gurupi; Fica preservada a área de 163.94.83 hectares de terras, não
inferior a 50% do total da Propriedade, denominado Fazenda “Sobradinho”, neste
Município, nos termos do Memorial seguinte: Memorial Descritivo. Imóvel: Fazenda
Sobradinho. Proprietário: Alexandre Costa Leite. Município: Natividade, Estado:
Tocantins. Área: 163,94.83 (Reserva Florestal). Limites e Confrontações: “Começam no
marco M-5, cravado a margem direito do Córrego Relador; daí, segue por este corrego
abaixo até o marco M-6, cravado em sua margem direita, sempre confrontando com
terras da Fazenda Borba; daí, segue nos seguintes rumos e distâncias: NW 45º29’58”SE
e 350,33m; SW 24º47’20”NE e 757,25m, passando pelos marco M-7, M-8, indo até o
marco M-9, sempre confrontando com terras devolutas do estado; daí, segue com rumo
NW 55º15’34”SE e 1.030,00 m, indo até o marco M-9A, sempre confrontando com
terras devolutas, daí, segue com rumo SW 20º15’00”SE e 1.050,00 m, confrontando
com terras da Fazenda Sobradinho (Terras de Cultivo), indo até o marco M-5, cravado
a margem direita do Corrego Relador, ponto de partida”. Natividade-TO., 20 de Abril de
1994. RT. Engº. Agr. Jose Raimundo Napp – CREA-GO nº 4381/D.

Averbação nº 04-M=739, feito em 16/06/1994; Nos termos do Requerimento
seguinte: Natividade, 16 de Junho de 1994. Ilma Sra. Eunice Nunes da Silva Suarte. DD.
Oficiala do Registro Geral de Imóveis. Nesta. Senhora Oficiala Venho por meio deste
solicitar a V. Sa. a averbação das benfeitorias, abaixo relacionadas, para que as
mesmas façam parte do Imóvel Rural denominado Fazenda “Sobradinho” de nossa
Propriedade, objeto do Registro nº 01-Matrícula nº 739, Livro nº 2-D, Folha 89. – Casa
de adobo coberta telhas com área construída de 88,00 M², avaliada pela importância
.... 1.760.000,00. Curral rústico de madeira de Lei com 40 lances, avaliada por Cr$
1.000.000,00. - Cerca de arame liso 1,5 Km. avaliada pela importância de CR$....
900.000,00. - Cerca de arame farpado com 8,0 Km avaliada pela importância de CR$
2.800.000,00. – Total CR$.... 6.460.000,00. Sem outro assunto para o momento
reiteramos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente. Alexandre Costa
Leite.

Registro nº 05-M=739, feito em 11/07/1994; Nos termos da Cédula Rural
Pignoratícia e Hipotecaria nº FIR-P 01037940048-8, vencível em 10/05/2.000. No
valor de CR$ 22.254.890,00 (Vinte e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil,
oitocentos e noventa cruzeiros reais); emitida por Alexandre Costa Leite e sua esposa
Dª. Cleonice Cardoso Leite, C.P.F. nº 290.387.151-53; a favor do Banco da Amazônia S.A.
agência desta Praça, em 22/06/94. com juros de 8% ao ano. Linha de Crédito Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO – Verba destinada ao Investimento
Pecuário, Formação de Pastagens e outros investimentos. Fica em Hipoteca Cedular de
1º Grau a Fazenda denominada “Sobradinho”, situado neste Município, objeto do Reg.
nº 01-M=739.

Registro nº 06-M=739, feito em 19/07/1996; Nos termos da Cédula Rural
Pignoratícia e Hipotecária nº SEC. Nº FIR-P-037-96-0034-0, Vencível em 31/10/2.002.
No valor de CR$ 35.295,75 (Trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco mil e setenta
e cinco centavos); emitida por Alexandre Costa Leite e sua esposa Dª Cleonice Cardoso



Leite, C.P.F. nº 290.387.151-53, em 28 de junho de 1996, a favor do Banco da Amazônia
S.A., Agência desta Praça. O Crédito ora deferido destina-se ao pagamento total das
dívidas relativas a C.R.P.H.-FIR-P-01037940048-8 de 22.06.94. Juros 3% ao ano. Forma
de pagamento 70.604,377 (Setenta mil, seiscentos e quatro quilos e trezentos e setenta
e sete gramas) de milho, tipo 1, 2 e 3. Hipoteca Cedular de 1º Grau a Fazenda
“Sobradinho”, situado neste Município; Objeto do Registro nº 01-M=739, fls. 89 do Livro
2-D.

Registro Nº 07-M=739, feito em 28/06/1999; Nos termos do Mandado de Inscrição
de Penhora, firmado pela Drª. Joana Augusta Elias da Silva, Juiza de Direito desta
Comarca, extraída dos autos nº 534 de Execução de Titulo Extrajudicial, no valor de R$
49.979,80 (quarenta e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos),
processado junto a Escrivania do 2º Cível, desta Comarca, que o Banco da Amazônia
S.A., (Basa) move contra Alexandre Costa Leite; Fica o imóvel rural designado como
Lote nº 10, Loteamento Rio das Pedras, com a denominação de Fazenda Sobradinho,
situada no Distrito de Chapada da Natividade-To., com a área de 327,89.66 hectares,
com sítio e benfeitorias”.

Registro nº 08-M=739, feito em 14/06/2000; Nos termos da Escritura Pública de
Compra e Venda, lavrada nas Notas do 1º Oficio, desta Comarca, às fls. 09/10/ do Livro
nº 91, a em 14/06/2000, no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); IGNACE
PAUL FRANZ JAN MERTENS, belga, solteiro, agricultor, portador da CIE nº RnE
(RNE)-V236653-F. e C.P.F. nº 697.633.131-04, residente e domiciliado à ARSO 61 QII
Lote 3 Alameda 12, Palmas-To., Adquiriu de ADÃO DE SOUZA BARROS e sua esposa Dª.
Iraci Gomes Barros, brasileiros, casados em Comunhão de Bens, lavradores, portadores
da CI RG nºs 1.367.481-SSP-Go., e 263.420 SSP-To, residentes e domiciliados em
Palmeiropolis-To., Imóvel Rural constituído de Uma Gleba de terras com a área de 11
alqueires ou sejam 53,24 hectares, na Fazenda SOBRADINHO, Município de Chapada
da Natividade-TO., com os seguintes limites: “Começam no marco M-01 cravado a
margem direita no Rio das Pedras e na confrontação com terras da Fazenda Borba;
daí, segue nesta confrontação nos seguintes rumos e distâncias: SE 32º50’40” NW por
663,43 metros, SW 30º52’56”NE por 476,39 metros, passando pelo marco M-2, indo até
o marco M-3; daí, segue confrontando com terras da Fazenda Sobrado (loteamento Rio
das Pedras, parte), com o rumo de NW 10º00’00”SE por 870,00 metros indo até o
marco M-3A cravado a margem direita do Rio das Pedras; daí, segue Rio das Pedras
abaixo até o marco M-01, ponto de partida”. (transferido, para o sistema de fichas, da
fl. 89, do Livro nº 2-D, desta Serventia).

R-09-M-739, realizado em 26 de novembro de 2020 – PROTOCOLO nº 17876, de
25/11/2020 – ÔNUS REAIS – PENHORA: Nos termos do art. 844, do CPC, registra-se
a penhora do imóvel objeto do R-01-M-739, da presente matrícula, conforme certidão
extraída do Processo de Execução (Autos nº 5000140-11.2008.8.27.2727), em trâmite
perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Natividade-TO, datado de 25/09/2008,
no qual figura, como Exequente, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A (CNPJ nº
04.902.979/0037-55) e, como Executados, o Senhor ALEXANDRE COSTA LEITE (CPF nº
290.387.151-53); o Senhor DEOCLECIANO AIRES DE ARAÚJO (CPF nº 018.059.241-68);
e o Senhor DERIVAL ARAUJO DE AMORIM (CPF nº 061.133.201-97), consoante consta
do respectivo auto/termo e da mencionada certidão judicial digitalmente arquivada
nesta Serventia. (PROCESSO Nº 005417/2020 – CX37). BASE DE CÁLCULO DOS
EMOLUMENTOS: R$609.724,80 (seiscentos e nove mil setecentos e vinte e quatro reais
e oitenta centavos). ATO: Tabela IV 1.1 – Protocolo; e Tabela IV 2.7 - Pelo registro de
citação de ação real, de penhora, arresto, sequestro, arrolamento de bens, protesto
contra alienação de bem ou de qualquer das tutelas de urgência de natureza cautelar



(art. 301, do CPC), cobra-se 1/3 (um terço) dos emolumentos previstos nas faixas de
valores do item 2.3 desta Tabela, (R$ 600000,01 - R$ 650000,00); [Emolumentos
(Cartório): R$866,40; TFJ (Tribunal de Justiça): R$199,63; Funcivil (Tribunal de
Justiça): R$66,05; FSE (Tribunal de Justiça): R$2,03; e ISS 4% (Município): R$34,67;
TOTAL: R$1.168,78]. [SELO DE FISCALIZAÇÃO: 128249AAA113361-OUL /
128249AAA113379-EYV - Valide este selo em: www.selodigital.tjto.org].

Ressalvando-se eventual prenotação relativa ao imóvel
objeto da presente matrícula, é o que contém o referido ato, do qual é fielmente extraída
a presente certidão, por mim conferida. EMOLUMENTOS: ATO: Tabela IV 4.2 - Certidão
emitida por meio eletrônico, com ou sem buscas, independentemente da quantidade de
páginas; [Emolumentos (Cartório): R$23,68; TFJ (Tribunal de Justiça): R$9,84; Funcivil
(Tribunal de Justiça): R$12,77; FSE (Tribunal de Justiça): R$2,33; e ISS 4% (Município):
R$0,95; TOTAL: R$49,57]. [SELO DE FISCALIZAÇÃO: 128249AAA151885-YEP - Valide
este selo em: www.selodigital.tjto.org].

Natividade-TO., 30/03/2022.
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