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25. 882 
o de I . 986 

IMÓVEL 
Uma ~Pea de t erreno para const rução com 1.6341 63 j.Jts2, part e da quadru n2 
OI, do loteamento denomi nado "PA~QUE SAG~A DA FA~ IL IA", zon~ de expa ns~ o 
ur bana desta c i dade, dentr o dos s eguintes I im ites medi das e conf r ont açoes 
F r ente paro Rua A- t; , com 37 I 30 I:Jetros; fundos com n r eserva l.:un i c i pa I, com 
59, 00 me~ ros; lado direito c om 14,25 metros poro Rua A-1 1; lado esquePdo
com 19, 27 met ros para 1\ven i J o da SaudaJe; . e do i s éhamf!"os: um de 27 1 20 r.1_s: 
t r os , o outr o de C, 13 ~etros . PROP~ IETARIA :- PR EFE I ~U~A MUN ICI PAL DE RO~DO 
~ÓPOL IS . T ITULO AQUISITI VO :- Loteament o r eg istr ado s ob n2 OI, na matri cu l~ 
l t~ . 8 50 1 do l ivr o n!l 27 ele agosJ.:o de 1, 902, no HGI loca l. A tscrc--
vente Jur<1mentacla l - iA~ 1 A Ctl I A L ll.;A GOHP.O. 

Av.1/25.882, em 1 1/2008. 
AVERBAçAo iX-OFÍCIO: Procede-se a presente averbaçao, nos termos do pa
rágrafo 1° do art. 213 da Lei n° 6.015/73, para consignar que conforme 
consta no proce ~o do loteamento arquivado nesta Serventia RÍgistral, o 
imóvel objeto esente ~atricula á de ~ IUD1o~l. A Escrevente 
Juramentada LINDINALVA COSTA BEZERRA DE P'REITAS. 

Av.2/25.882, em 17/11/2008. Prenotaç~o n° 195.323, em 07/11/2008. 
ATUALIZAÇÂO NO IMÓVEL: Pelo oficio n° 254/2008 datado de 06/ 11/2008, a 
proprietária solicitou esta averbaç~o para constar que de acordo com o 
Levantamento Cadastral executado pela Prefeitura e com a Lei Municipal 
n° 1.060, de 24/09/ 84, o imóvel objeto da presente matricula ficou assim 
constituido: Lote D0 1-C da quadra n° 01, no Parque Sagrada Familia, zo
na urbana desta cidade, com a área de 1. 634,63m2 (um mil e seiscentos e 
trinta e quatro metros e sessenta e três centimetros quadrados), dentro 
dos seguintes limites, medidas e confrontações: Frente para a rua Artur 
de Almeida, medindo 37 1 30 metros; pel o lado direito com a rua Apareci do 
Leal Monteiro, medindo H, 25 metros; pelo lado esquerdo com a avenida 
Lions Internacional, medindo 191 27 metros; e fundos com o lote na 1-B, 
medindo 59,00 metros. Tudo conforme Memorial Descritivo na 222/2008 de 
06/11/2008, expedido pela Secretaria Muni cipal de Infra Estrutura e Ur
banismo da Prefeitura Muni cipal desta cidade, arquivado nesta Serventia 
Registra! às f, • 357 do l ivro 19-A. Emolumentos: Isento. A Escrevente 
Juramentada 1 

MJ\RIA CÉLIA LIMA SOTERO. 

Av.3/25 . 882, em 17/11/2008. 
AVERBAçAO EX- OFÍCIO: Procede-se a presente averbaçao, nos termos do pará
gr afo 1° do art. 213 da Lei n~ 6.015/73 1 para const ar que o lado esquerdo 
do imóvel objeto da presente matr icula, confronta com a Avenida Rotary 
rnt ational (Lei 3.439 de 09/ 03/2001). A Escrevente Juramenta-
da ~ RIA C~LIA LIMA BOTERO. 

4/ 25.882, em 18 de novembro de 2008 . 
AVERBAÇÃO EX- OFÍ CIO: Procede-se a presente, nos termos do parágrafo 1<> 
do art. 213 da Lei n. 6. 015/73 1 para constar que o imóvel obj eto da pre-

área de reserva den011i nada Área Verde. A Escreven'te 
RIA CÉLIA LIMA BOTERO. 

Av.~/25.9 , ea 14/12/2010. Prenotaç~o n. 216.301 .. 01/12/2010. 
RETIFI~ NO IMÓVEL: Pelo Oficio n. 462/2010/~# datado dt 29/11/2010 
expedido pela Secretaria Municipal da Infraestrutura • Umanisao da Pre
feitura Municipal de Rondonópolis-HT, faz-se a presente ave.rbaçao para 
constar que de acordo co. o Levanta.ento cadastral executado péla Pre
feitura e ca. a Lei Municipal n. 1060, de 24/09/84, a descriç2o correta 
da conlrontaç~o do i~vel objeto desta aat ricula • a seguinte: Frente pa 
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MATRÍCULA N~{ 25 . 882 
1.986 

IMÓVEL 
ra a rua Artur da Almeida, medindo 37,30 aetros, mais um chanfro na es
quina coe a rua Aparecido Leal Montei ro, •edindo 8,13 .etros e 27,20 me
tros QJI curva c0111 a avenida Rotary· Internacional; pelo lado direito com 
a rua Aparecido Leal Monteiro, Hdindo 14,25 aetros; pelo lado esque.rdo 
co. a avenida Rotary Internacional, medindo 19,27 •etroe; e a08 fundos 
coe o lote n. 1-8, Medindo 59,00 metros. TUdo conforme Me.orial D•scri 
tivo n. 323/2010 de 26/ll/2010 elaborado por Mari a Luiza Barbosa - Ma
tricul a 40.111, pera nttfi~ do lillllllorial De•orl tivo a. 222/01 de 
06/11/2008, expedido pela Secretaria .Municipal da Receita - Departamento 
de Desenvolvimento IJIObiliário da Pra:fei tura Municipal desta cidade, ar
quivado nesta Serventia Registral a~ s. 404, do livro 21-A. Emolumen-
to~: isento. A RScrevente Juramentada RIA CÉLIA LIMA BOT!RO. 

~v.6(25.B 82, em 01(03(2011. Prenotação sob n. 218.921, ~m 22/ 02/ 2011. 
DESAFETAÇÂO: Pelo Oficio n. 077 / ZOll/DAC, datado de 14/02/ 2011 , faz- 3e 
esta averbação para constar que por f orça da Lei Munici pal n. 6.569, de 
03 de j aneiro de 2011, o imóvel objeto desta matrícula foi desafetado, 
passando da condição de bem públ ico de uso comum para bem patrimonial da 

fe}tura Municipal. Emolumentos Isento. A Escrevente Juramentada 
' r MARIA CÉLIA LIMA BO'fgRo. 

-f-ll.l~.4A"U....' 

.7/25.982, em 19/09/2011. Prenotaç~o n. 225.130, em 16/08/2011. 
.coMPRA E VENDA: Pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada aos 
09/01/2011, às fls. 56/57V0 do livro seqOencial n° 11-H, no 1° Tabelio
nato e Registro de Imóveis desta cidade, a proprietária PREFEITURA MUNI
CIPAL DE RDNDONÓPOLIS, com sede na Avenida Duque de Caxias, n. 526 - Vi 
la Aurora, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob n. 03.347.101/0001- 21, 
de acordo co~ a Lei na 6. 569 de 03/01/2011, pelo~ de Rf 242.65.,58, 
YKmatJ o imóvel objeto da presente matricula, com inscríçao municipal 
sob n° 833274, para RÁDIO K ~sÃo MASSA L~ ME, com sêde na avenida 
Lions Iternaclonal , n. 1570, Sagrada familia, cidade de Rondonópolis-MT, 
in5crita no CNPJ/HF sob n. 37.433.257/0001- 47, com contrato social devi 
damente registrado na ihmta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCE
HAT, sob n. 51200460911, em 29/01/1999: 6• alteração e consolidação con
tratual datada de 24/10/2007, registrada na mesma junta sob n. 
2001071082, em 06/12/2007: e certidão simplificada emitida pela Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso em 28/02/2011, sob n. 11/018937-0; 
sem condição suspensiva ou resolutiva. Apresentou na escritura: Certidão 
Positiva com Efei t.os de Negativa de Débitos Relativos às ContribuiçOes 
Previdenciárias e às de Terceiros, Ministério da Fazenda, Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, n. 086022011- 10001070, emitida em 08/04 /2011, 
coo vencimento em 05/10/2011, confirmada autenticidade da certidão em 
11/04/2011, via internet; Certid:lo Conjunta Positiva com Efeitos de Ne
gativa de Wbitos Relativos aos 'l'dbutos Federais ·e a Divida Ativa da 
Uniao, Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob código de controle n. 
C32F. 10AD.5AA3.A9E4, emitida às 17: 12:03, do dia 06/04/2011, com venci 
mento em 03/10/2011, confirmada autenticidade da certidão ea 11/04/2011, 
via internet. . Valor da avalia $ 980.000, 00 - EmolUIIentos R$ 
2. 581,20. A escrevente juramentada 1 

• RIA ctLIA LIMA SOTERO. 

){. 13 / 2.5.882., ~:-a. 2.6/ 03 (2019. Pr e.no t. çâo n° 349.427, em 21/ 03 / 2019. 
orrrcAç.ií.o : Pelo requerimenw da t1Õ de 20(03(2019, a proprietána soli 
i t ou esca a• .. ·::-ebBqão pã ca cons~ac que no imóv-el objeC·:J d esta ma c !:'ÍculE 
oi edificada uma construção comercial com 349,51m' r com fren te pera E 

rue Àrtur àe klmeiàe - Lei 164B , a qual cecebeu c n~ l57C, com inscrição 
uiüi.'...::ipãl r,c t3321 ~ , ::;::,nfvtm~ prcrva o Alva'd~ dt: Acütt: n° 50/ 201S, pa~ 

cnnt:. fls. 1-~ 
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MATRICULA N° 25882 

sado aos 04/05/2018 pela Secretaria 
Departamento de Análise e Aprovação 
desta cidade; estando a mesma em situa -o regula 

FLS 
1-A 

Nacional do Seguro Social - INSS, consoan az prova a Certidão 
Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros n° 000292019-88888731- CEI n° 51.242.91731174, emi tida em 
26/02/2019 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base na 
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 , de 20/ 01/2010, com validade até 
25/08/2019, verificada a autenticidade da certidão em 26/03/2019. 
Apresentou a ~~T no 2933869 e 2933835. Selo ar BGF 42142. 
Emol umentos 1. 300, 4 O. A Escrevente Juramentada IA CÉLIA 
LIMA BOTERO. 

Av.9/25.882, em 26/03/2019 . Prenotação n° 349.428, em 21/03/2019. 
AMPLIAÇAO : Pelo requerimento datado de 20/03/2019, a proprie t ária 
solicitou es ta averbação para cons tar que a construção comercial 
constante na Av. 8, desta matrícula, foi ampliada com mais 495, 00m2

, 

com frente para a rua Artur de Almeida, a qual recebeu o n° 1570, com 
inscrição municipal n° 833274, conforme prova o Habite-se n° 961/2018, 
passado aos 28/08/2018 pela Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo, Departamento de Análise e Aprovação de Projetos da 
Prefeitura Municipal desta cidade; estando a mesma em situação regula r 
com o Instituto Nacional do Seguro ·social - INSS, consoante faz prova a 
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciári as 
e às de Terceiros n° 000292019-88888731 - CEI n° 51 . 242 . 91731/74, 
emitida em 26/02/2019, pela Secretari a da Receita Federal do Brasil , 
com base na Portaria Con j unta PGFN/RFB n° 01, de 20 /01/2010, com 
validade até 25/08/2019, verificada a autenticidade da cert idão em 
26/03/2019. Apresentou a ART no 2933869 e 2933835 . Se D' giial BGF 
42 143. Emolumentos 1.300 ,4 0 . A Escrevente Juramentada 'MARIA 
CÉLI A LIMA BOTERO. 

Av.10 /25.882 , em 11/12/2019. Prenotação n. 362 . 197, em 27/ 11/2019. 
Pe l o requerimento, datado de 27/ 11/2019, faz-se a presente averbação 
nos termos do Art. 828 do Código de Processo Civil Brasileiro, para 
constar que foi ajuizada em 19/07/2019, de Cumprimento de Sentença, em 
trâmite na 3• Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, processo sob n. 
1007912-78 . 2019.811.0003 PJE, t endo como valor da causa R$ 
1. 962.617, DO (um milhão novecentos e sessenta e dois mil seiscentos e 
dezesse t e reais), requerida por LUÍS CÉSAR PAVAN- CPF: 034.659.288-73 
em desfavor de RÁDIO E TELEVISAO MASSA LTDA EPP CNPJ: 
37.433 . 257/ 0001-4 7, JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF : 378 . 150.831-53 1 CÉLIA 
CHAGA DA SILVA LINO - CPF: 593 .468.761-15 , MARIA JOSÉ ALVES LOPES -
CPF : 650.759.941-72 e SUDARIO LOPES - CPF : 039.326.991-49, conforme 
certidio passacla ~ 13/11/2019 , pela Escrivania da 3• Vara Cível da 
Comarca de Rondonópolis-MT. Arquivado nesta Serventia Regis tral na 
pasta da matrícula n. 621. Em lume1,1tqs R$ 13, 80. Selo Digital BJH 
38160 . A Escrevente Jurament ada IA CÉLIA LIMA BOTERO . 

R.ll /25.882, em 15/06/2020. 370 . 768 , em 05/06/2020 . 
PENHORA: Pelo Termo de Pen ora, datado de 02/06/2020, assinado 
digita lmente pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, MMa. Juiza 
de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT , 
extraído do processo n. 1007912- 78.2019.8.11.0003 - PJE, requerido por 
LUIS CÉSAR PAVAN- CPF: 034.659.288-73 em desfavor de RÁDIO E TELEVISAO 
HASSA LTDA - EPP- CNPJ: 37.433. 257/0001-47, JEAN CARLOS LOPES LINO 
CPF: 378. 150 .831-53, CÉLIA CHAGA DA SILVA LINO - CPF: 593 .4 68 .761-1 5, 
HARIA JOSÉ ALVES LOPES - CPF : 650.759.941- 72 e SUDÂRIO LOPES - CPF: 
039.326 .9 91- 49, fiQa penhorado o imóvel objeto da presente matricula, 
~ favor do autor, para garantia da divida . Arquivado nesta Serventia 
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MATRÍCULA N° 25882 

Registra l , na pasta da matricul a n . 621. 
Di gi tal BLB 46 479 . A Escrevente Juramentada 
BEZERRA DE FREITAS. 

1° TA.OEI lONA TO E REGISTRO 0[ l MÓVLIS 
l llilo Cav~'llc,;mri Gnrch1 

Ofidal 

Certifiço c dou ft., rtll í! csm foto<ópia é rcproduçaa 
aut~tira da ficha a que ~ t.: r C":IC":rC. extrrldn no~ l ermos do 
art. 19, § 1° da lei 6.01S de Jl de dcicmbro de 1973. 

Rnndonópolis-MT, l7 de junho de 
COdigo d o(s ) Ato(s ): 176, 177 
Selo IJigit..."ll : ULU4 7419 Valor: 
Conçu lre no SÍl C: \YWW.tlmt.iu<.h,l's..t,n~ 

Vf"lli rfo p or JO(trinta) 

FLS 
1 

os 73,20 . Selo 
LINDINALVA COSTA 




