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: m (01) prédio C0111.erdal, e illdutrial, eoa ae todo 14 1>14N3J 
sendo: 01 portaria, 01 reçepção pra caminhões tanque - silos, 01 evaporação· secagem . 
laboratório, O 1 almoxerifado - estocagem de leit1, ffll pó, OI almoxerifado. O J escrnonoa 
01 refeitório .. vestiário, 01 ~ de caldeiras, 01 ftio .. oficina, 01 oficina m.ecânwa 
lavagem- lubrificação, 01 inspeção federal, 01 reservatório semi-enterrado, 01 gab. 
de força, e O 1 gabine de medição. Construída com tijolinho à vista. coberta com telhas 
zincada, estrutura metálica, rebocada e pintada" piso parte de cerâmiça e parte de 
cimento rústico, com J)Ortàs, sendo todas de feno., vitreuxs de conediça. instalações 
elétrica, hidráulica e sanitária em completo funcinnan,entn. Área 1otal oonstnúda: 
22.414,69 m2., edificado e cóDStituklo sobre moa (01) parte de terras, ao perillletro 
arbaao desia cWade, com a área de 116.208,89 na., equivalentes a 0M808 
alqurins, provindo do quinhão de terras número 45, da divisão geodésica e judicial, da 
tilzenda denominada MACACOS, deste muoicfpio e Comarca, dentro de área maior, e 
dentro d$ divisas gerais que são as seguintes: "COMEÇAM na barra do córrego 
~ _por este aâma, coafrootando çem Possid&rio Pereira da Silva ou ~ 
até ao marco nº 418, cravado em sua margem dúeita na divisa com o qujnhlo nº 46, de 
Raimundo Novato da Silva; daí, ç0nfront.ando com este~ segue no rumo de 17º 45' N.O., 
até ao marco nº 519; daí~ ainda conftontando com o mesmo, segue o romo de 84º S.O .• 
na distânáa de 290· metros., até ao m.-ço nº 420; dai, ainda com a mesma confrontação, 
segue com ·o rumo .de 63º S.O:, mnna distância de 980 metros, até ao marco 421; daí, 
conscnando a m~ confi-ontação, segue oom o rumo de 53°30" N.O., numa distância 
de 555 metros, atravessando a Estrada Federal de Rodagem de U~ a Ponmgatu, até 
o ~ 422, na divisa com o mesmo; dai, continuando a confrontação, segue com o 
nnno de 76º N.O., numa c1istâtltia de 243 metros, atravessando uma vertente, até o 
marco nº 423, na divisa eom o mesmo; dai, conffontando com o inesmo, segue o nano de 
76º S.O., numa distincia de 81 metros, até ao marco nº 424; ~ com o mesmo 
confrontante, segue a)Jll o rumo de 660J0' S.O., com mna distância de 96 metros, até o 
marc:o rf' 425, cravado ã margem esquerda do córrego Pedra Preta; por este abaixo, 
dividindo COJll o quinhão nº 47, de Antônio Pereira Ramos Longuinho, até a barra com o 
. ribeirão Pa$&-Ttês; por este abaixo, dividindo com a fazenda Santana, até a barra do 
córrego Laginba, onde teve início" PROPRIETÁRIA: COOPERATIVA CENTRAL 
RURAL DE GOIÁS LTDA., sociedade com sede na Rua Belo Horizonte, 130, Setor 
Marecba1 R~ Goiânia,, Capital do Estado,. inscrita no CGC/MF sob o número 
o~.561.8:Sl/0001-76., com seus Estatutos Sociais coosolidados na Assembléia 
extraordinária, realizada em 31.03.93, registrada sob o nº 5293033203-2, de 09.06.93, na 
Junta Comercial do Estado de Goiás. REGISTRO ANTERIOR: R-10 e AV-13-.2.377, 
fls. 02, do livro~º 02!> de Registro Geral deste Cartório, em~ de 30.VJ.l.990 e 
05.08.1.993. Dou fé. Uruaçu,Go., 24.0S.2.001. A Oficial Substituta.~'- ~. , 

R-01..S.~ Nos t:erJnQs da Escri1ura Pública de compra e venda, lavrada às 
paginas 107 a 121, no liwo de notas número 1.336, do Cartório do 26º Tabelionato de 



otas da Comarca de São Paulo - Capi~ pelo Tabelião - Paulo Roberto G. Ferreira, 
data de 20.12.1.993, o imóvel constante da presente matrícula bem como todas as 

benfeitorias, foi adquirido por NESTLÉ INDUSTRIAL E COMERCIAL 
IDA., com sede em são Paulo Capi~ na Av. Nações Unidas, nº 13.495, inscrita no 

sob o nº 60.409.075/0001-52.", e registrada na Junta Comercial do Estado de São 
o, sob o número 96.827/92 - O, em sessão de 26.06.92, por compra feita à 

OOPERATIVA CENTRAL RURAL DE GOIÁS LIDA., qualificada na presente 
'cula, pelo valor de CR$ 1.817.351.411,00 (hum bilhão, oitocentos e dezessete 
ões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos e onze cruz.eiros ), sem condições. 

ou o I.T.B.I. intervivus", na quantia de R$ 11.100,00, deduzidos de 2,5%, sobre a 
tmr,inrt,"',ncia de RS 444.000,00, conforme D.A.M.' nº 03044, expedido pela Prefeitura 

unicipal desta cidade, em e';.~~ ~4~5J.OOL Dou fé. Uruaçu,Go., 24 de maio de 
.001. a Oficial Substituta. J'-~ . 

R-02-8.~. Procedência: R-01 desta. Nos termos da Escritura Pública de compra 
venda,, lavrada às fls. 58 a 59 verso, no livro de notas número 174, deste mesmo 
artório, em data de 24.052.001, o imóvel constante da presente matricula com todas as 
uas benfeitorias, foi adquirido pela firma - LATICOOOS MORRINHOS 

ÚSTRJA E COMÉRCIO LTDA., com sede social na Rua 02, nº 869, Jardim 
iás, Goiânia, Es1ado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.341.881/0001-30, 

seu representante legal, por compra feita à firma - NES1LÉ INDUSTRIAL E 
OMERCIAL'LTDA., com sede na Avenida das Nações Unidas nº 12.495, BrooKlin 
ovo, na cidade de São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 60.409.075/0001•52, 

seu contrato social consolidado constante na l 3S8 alteração contratual. datada de 
7.03.2.000,. registrada na IDCESP sob o nº 55.777/0()..4, por seu representante legal, 
lo valor de R$ 444.000,00, a ser pago em doze (12) parcelas iguais no valor de R$ 

7.000,00 (trinta e sete mil reais}, sendo que a Primeira parcela jã foi paga, e que pela 
dão plena e geral quitação, e as demais 11 (onze) parcelas serão pagas do o dia dez 

10) de Maio de 2.001 a 10 (dez) de março de 2.002, pagamento est.e, que deverá ser 
· o mravés de cheque nominal à Nestlé Industrial e Comercial L TOA., e entregue na 

filial, Iocativtda à Av. Anhanguera nº 14.841, na cidade de Goiânia,Go., e que o não 
~~ento das parcelas nas datas ora avençadas, incidirá juros de mora de l % (hum por 

to) ao mês, bem como multa moratória de 10% ( ctez· por dento) sobre o valor em 
traso. Que em garantia ao pagamento das parcelas mencionadas acima, a outorgada 

ICOIJllJ)ntaora, via de seu représent.ante legal, assinará em favor da outorgante vendedora, 
11 (onze) notas promissórias no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) cada 

uma, devidamente avalizadas pelos Srs. Domingos Vilefort Orzil, CPF nº 003.677.611-
9 e sua esposa, dona Mariz.a Terezinha Costa Vileforte, CPF nº 285.860.851-20 e 

Ananias Justino Ferreira Neto, CPF nº 188.476.251-49 e sua mulher, dona Denise 
Terezinha B.A. Justino Ferreira, CPF nº 341.552.521-04, cuias Notas Promissórias 
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A V ..03-8.446 - Procedo a esta averbação com base no requerimento dirigido ao 
Oficial deste Cartório, datado de 10-12-01, devidamente assinado por Cleverson Borges 
Novais, Gerente da Nestlé Brasil Ltda, para fazer constar que fica liberado e cancelado 
os ônus decorrente vínculo das · 11 Notas Promissórias, de emissão de Laticínios 
Mortinhos Indústria e Comércio Ltda., em virtude da devedora ter solvido a ¼>\alida-{ie 
de seu débito. Dou fé. Uruaçu,GO., 11 de Dezembro de 2.001. A Sub Oficiala ~ . 

R-04-8.446- Cédula de Crédito Industrial nº 20/21506-1, datada de em branco, 
no valor de R$ 3.752.794,72, com vencimento para 01/01/2008, o crédito será utilizado 
depois de registrado este instrumento , na forma abaixo indicada ou, a critério do Banco 
do Bras_il S.A., em outras épocas: imediatamente: R$ 555.798,00; em0l/03/2002, R$ 
625.272',75; em 01/05/2002, R$ 972.646,51, em 01/07/2002, R$ 1.320.020,26; e, em 
01/09/2002, R$ 279.057,20, transferidas estas parcelas ou partes destas parcelas, 
quando liberadas: para crédito de minha conta de depósitos, mediante aviso ou 
diretamente aos fabricantes ou vendedores ou executantes dos serviços, por força de 
autorização irrevogável que ora dou ficando desde já, estabelecido que os recibos 
passado$ pelos fabricantes dos bens ou executores dos serviços descritos no orçamento, 
serão por mim considerados como quitação de recebimento das respectivas quantias 
desembolsadas pelo Banco do Brasil S.A., para esse fim. Os imóveis constante da 
presente matrícula foram dados em garantia Hipotecária em 1º Grau e sem 
concorrência de terceiros em favor do BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de 
economia mista, com sede em Brasilia-DF., por sua Agência Avenida Oitenta e Cinco, 
em Goiânia-GO. COTA DE -REMIÇÃO: Para remição dos bens vinculados a garantia 
deste título, obrigamo-nos a recolher 100% do valor dos bens a liberar, acrescido ainda, 
de todos os encargos, proporcionais ao valor amortizado, até a data da remição. NOVO 
GRA V AME: Fica estabelecido que não poderemos gravar de qualquer ônus em 
favor de terçeiros, nem arrendar, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar, 
na vigência desta cédula, os bens constitutivos da garantia. Demais condições 
constam na mencionada cédula, que do qual fica arquivada uma via neste Cartório. 
DEVEDORA: LATICÍNIOS MORRINHOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
sediada em Goiânia-GO., inscrita no CNJ sob nº 02.341.881/0001-30. CREDOR: 
BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede em Brasilia-DF., 
inscrito no CNPJIMF 00.000.000/0001-91, por sua Agência Avenida Oitenta e Cinco, 
em Goiânia-GO., CNPJ/MF 00.000.000/3295-68, na qualidade de administrador do 

\ 



O.O Penhor foi registrado sob nº 1.176, fls. 249, livro 03. Dou fé. Uruaçu,GO, 28 de 
ezembro de 2.001 . A Oficiala Substituta. ~ ~ }-< ~ 

AV- 05-8.446 - Nos termos do Aditivo de Retificação e Ratificação, à Cédula de 
edito Industri~ nº20/21506-1 , com a seguinte finalidade: FINALIDADE: o presente 
strumento tem por objeto retificar e ratificar, na forma das cl~usulas abaixo, a Cédula 
e redito Industrial nº 20/21506-1, no valor de R$ 3.752.794,72 (Três milhões, 
etecentos e cinqüenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois 
entavos), emitida pelo FINANCIADO em 28/12/2001, a favor do FINANCIADOR, 
encimento em 01/01/2.008, garantida por Hipoteca, Penhor e Aval, registrada sob os 
. R-04-, matrícula 8.446, folha 02, livro 02 e R-1-176, folha 249, livro03 Registro 
uxiliar, em 28/12/2.001 , no Cartório de Registro de Imóveis de Uruaçu-GO. Demais 
láusulas, modificação, forma de utilização do crédito, recursos próprios, forma de 
agamento, Reconstituição de parte do penhor e as outras condições que constam no 
resente Aditivo, ficam fazendo parte integrante desta averbação, e uma via fica de 
resente Aditivo, arquivada neste Cartório. CREDOR: BANC0 DO BRASIL S.A, por 
ua agência Empresarial Goiás, em Goiânia(GO), inscrita no CNPJ/MF nº 
0.000.000/5035-09. FINANCIADO: LATICÍNIOS MORRINHOS INDÚSTRIA E 
OMÉRCIO LIDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.341.881/0001-30.Dou fé . 
ruaçu,GO., 2~ de julho de 2.004. Oficiala, ~ · 

A V-06-8.446 - Procedência - R-04 desta. Procedo a esta averbação, com base na 
utorização de Baixa de Instrumento de Crédito, datada de 28-03-2.008, firmada pelo 

Credor o BANCO DO BRASIL S.A., agência Goiânia-GO., para constar que a 
OTECA decorrente da CCI nº 20/21506-1, no valor de R$·3.752.794,72, objeto do 

R-04-8.446, Os. 02 desta, fica cancelada e tomada inexistente, por motivo de haver o 
devedor, solvido a totalidade de seu débito, ficando ·O imóvel em apreço, livre e 
desembaraçado desse ônus. Dou fé. Uruaçu-Go., 03 de abril de 2.008. A Ofici~a. 

AV-07-8.446. Procedência: R-02· desta. Procedo a esta averbação, conforme 
Termo de Caução, expedido pela Justiça Federal, Seção Judiciária do estado de Goiás 1ª 
vara, Processo nº 54116-15.2010.4.01.3500/Classe 9200, Ação Cautelar Inominada, 
assinado pela Juíza Federal - Maria Maura Martins Moraes Tayer, datado de 03~12-
2010, a requerimento da LEITBOM S.A., contra LATICÍNIOS MORRINHOS 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para constar que o imóvel constante da present 
matricula e suas benfeitorias, fica caucionado em favor da referida LETTBOM S.A., 
CNPJ nº 02.341.881/000]-30, neste a:to representada por Evaldo Bastos Ramalho Júnior, 
brasileiro, casado, advogado, C.I. RG nº 3456265-SSP/GO., OAB nº 18.029/GO., e CPF 
nº 691.264.611-53, residente e domiciliado na Ruá S-6, nº 140, apto 1.701, Setor Bel 
Vista, Goiânia-GO., conforme determinado na decisão proferida às fls . 112/114, do 
crédito tributário apurado no Processo Adnrinistrativo nº 10120.000204/2010-18, 
referente ao Auto de Infração nº 37.246.243-0, no valor de R$ 613 .727,59 (seiscentos e 
treze mil, setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta e nove centavos), atualizado e, O 1 
11-2010, conforme informado nos autos (fls. 77), pelo imóvel em que figura com 
·proprietária LATICÍNIO MORf.NHOS INDÚSTRiA E COMÉRCIO LTDA., ficando o 
imóvel em referência sob a guarda da empresa LEITBON S/A., por seu representant 
legal acima qualificado, que assumiu o encargo de fiel depositário, ~uj~it~o-se âs pena 
da lei. Dou fé. URUAÇU-GO., 22 de junho de 2.0_11. A Oficíala -~ -

R-08-8.446 - Nos termos do Oficio nº 67/2012, datado de Uruaçu, GO., 08 de 
março de 2012, Processo nº 2008.35.00.007383-7, CÚisse nº 3100 - Execução . 
Fiscal/Fazenda Nacional: Exqte: Fazenda Nacionál. Excdo: Laticínios Morrinhas . 
Industria e Comércio Ltda, assinado pelo Diretor de Secretaria em exercício, Márcio 
Gabriel Teixeira, expedtdo pela Seção Judiciária do Estado de Goiás, Subseção 
Judiciária de Uruaçu, e do Auto de Penhora, Depósito e Avaliação, processo nº 345-
39.2012.4.01.3505, assinado pelo Oficial de Justiça Avaliador, Frederico Moreira de 
Melo, Mat. GO80123, para constar que o imóvel constante da presente matrícula fica 
penhorado em cumprimento do presente -Oficio, para garantia do débito de R$ 
4.721\331,21 (quatro milhões setecentos e vinte e um mil trezentos e trinta e }m r~e 
vinte e um centavos). Dou fé. Uruaçu, GO., 12 de março de 2012. A Oficiala. • 

A V-09-8.446 - Procedência - A V-07 desta. Procede-se a esta averbação com 
base no Oficio nº 198/2012, datado de Goiânia, GO., 23 de maio de 2012, expedido 
pela Primeira Vara da comarca de Goiânia, assinado pela Juiza Federal, Di-11. Maria 
Maura Martins Moraes Tayer, para constar o cancelamento da caução constante na 
A V-07 desta, ficando o imóvel livre e desembaraçado deste ônus em cumprimento do 
presente ,.2f1cio. DP\1 fé. Uruaçu - GO., 06 de junho de 2012. A Oficiala 
Substituta.~ 

AV-10-8.446 TRANSFORMAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 
DENOMINAÇÃO SOCIAL - Procedência: R-02 desta - Procede-se a esta averbação 
com base na Alteração do Contrato Social da Empresa denominada Laticínios 



Continuação da matricula 8.446. 

Morrinhas Indústria e Comércio Ltda, datada de Goiânia, 28 de novembro de 2008, 
registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº 52300012937, em data de 
29/12/2008, protocolo nº 08/174105-7, para constar que houve a transformação e 
alteração da denominação social de LATICÍNIOS MORRINHOS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA para LEITBOM S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.341.881J00 -30. Dou fé. Uruaçu - GO, 25 de abril _de· 2017. A Escrevente 
Autorizada ~ 

,,,,,. 

AV-11-8.446 ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL 
Procedências: R-02 e AV-10 desta - Procede-se a esta averbação com base na Ata de 
~ssembléia Geral Extraordinária da Empresa denominada Leitbom S/ A, realizada em 
04/01/2011 , registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº 52110015231, 
em data de 19/0 1/2011 , protocolo nº 11/001523-1 , para constar que houve a alteração 
da denominação social de LEITBOM S/ A para LBR - LÁCTEOS BRASIL S/ A, 
inscrita 'no CNPJ sob o nº 02.3 .881/0001-30. Dou fé. Uruaçu - GO, 25 ~~ abril de 
2017. A Escrevente Autorizada. · · · ; 

' ·· •J 

. ' . . 
R-12-8.4-46..: PENHO . - Procedências: R-02, AV-10 e AV-11 desta - Nos 

termos do Oficio_ nº 380/2017, expedido pelo 3° Juizado Especial Cível de Ponta Grossa 
- PROJUDI, Poder Judiciário do Estado do Paraná, datado de Ponta Grossa, 1 O de abril 
de 2017, devidamente assinado . pela Juíza de Direito do 3º Juizado Especial Cível, 
Criminal e da Fazenda Pública- Ponta Grossa/ PR, Dra. Maria Cecíli_a Puppi, processo: 
0012373-632Ôl'5.8:16.0019, classe processual: cumprimento de sentença; assunto 
príncipal: inadimplemento; Valor da causa: R$ 12.154,00; Valor da execução: R$ 
ló.963,89; Exequente: A.11tonio J. Kwiatkowski; Executado: Lider Alimentos do Brasil 
Ltda - Palmeira, e conforme Carta de Anuência anexa ao referido processo, o imóvel 
objeto da presente ·matrícula ficá penhorado em cumprimento a~esente Oficio. Dou 
fé. Uruaçu - GO, 25 de abril de 2017. A Escrevente Autorizada. -. . . . 

. \ .' 
\ _/ 

. R-13-8.446 - TERMO DE PENHORA - Procedências: R-02, A V-10 e A V-11 . 
desta - Conforme Oficio datado de São Paulo, 02 de agosto de 201 7, e com base no 
Termo de Penhora e Dep.ósito, processo digital nº 1502533-54.2016.8.26.0014; classe~ 
assunto: Execução Fiscal - ICMS / Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Dívida 
ativa nº: 1153545792, 1152775740; Exequente: Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo; Executado: Lbr Lacteos Brasil . S/A em Recuperação, CNPJ: 
02.341.881 /0001-30, IE: 142647341114, ambos expedidos pela Vara das Execuções 
Fiscais Estaduais, Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Comarca de São Paulo -
Tribunal d~ Justiça do Estado de São Paulo, e assinados digitalmente pelo Juiz de . . . 
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ireito, Dr. Daniel Ovalle da Silva Souza, para constar que o imóvel objeto da 
resente matrícula fica PENHORADO em cumprimento ao presente Oficio/ Termo 
e Penhora. Dou fé. Uruaçu - GO, 18 de agosto de 2017. A Escrevente Aut izada. 

AV-14-8.446 - A VERBAÇÃO·DE EXECUÇÃO - Procedên·ci s: :;: 2, AV-10 
A V-11 desta. Procede-se a esta averbação com base no requeri to datado de 
aribaldi - RS, 05 de fevereiro de 2018,. e conforme Certidão, expedida pela Vara 

udicial da Comarca de Tapejara, Poder Judiciái"io do Estado do Rio Grande do Sul, em 
14/12/2017, assinada pelo Oficial Escrevente Vip.icius Michielin, matrícula: 4282124, 
rocesso: 135/1.16.0001076-5 (CNJ: 0001'903-38.2016.8.21.0135); Tipo de ação: 
xecução · de Título Extrajudicial; Exequente: Fermi Comércio de Paletes Ltda; 
xecutado: LBR - Lácteos Brasil S/A, para, nos termos do artigo 828 do Código de 
rocesso Civil Brasileiro, constar a averbação do ajuizamento da referida ação de 
xecu ão em face da executada LBR - Lécteos Brasil S/A com valor de R 9.862 90. 
ou fé. Uruaçu - GO, 09 de março de 2018. A Escrevente Autorizada 

R-15-8.446 - TERMO DE PENHORA - Procedências: - 2, AV-10 e.AV-11 
esta - Conforme Termo de Penhibra, datado de 11/12/2017, autos de execução nº 
637.13.005179-9, ação de execução fiscal, que tem como exequente: Estado de Mfoas 
·erais contra Líder Alimentos c;Jo Brasil S/ A e outros, e Oficio nº 6"8/2018, datado de 
2/03/2018, expedidos pelo Íuízo de Direito da Comarca de São Lourenço / MG -
ecretaria da 2ª Vara Cível, e assinados pelo Escrivão Judicial, Cleber Jorge de Araújo, 

1ca o imóvel objeto da presente matrícula PENHORADO, para garantia dos 
rocessos de . execução nº 0637.13.005179-9 (valor cJa dívida: R$ 412.997,93, 
tualizada em junho de 2013), 0637.13.009617-4 (valor da dívida: R$ 17.383,,35, 
tualizada em novembro de 2013); 0637.13.007046-8 (valor da dívida: R$ 381.296,08, 
tualizada até agosto de 2013) e 0637.13.008781-9 (valor da dívida: R$ 45.493;28, 
tualizada em 24/10/2013), na forma do art. · 659, § 5°, do CPC, pelo que será o 
xecutado intimado e por este ato nome_ado depositário dos bens a que se refere o 
erm~ de Pe~. Dou fé. Uruaçu - 00, 1_5 de março de 2018. A Escrevente 
utonzada. · 

. . 
R-16-8.446 - MANDADO DE REGISTRO DE PENHORA - Procedências: 

-02, AV-10 e AV-11 desta - Conforme Mandado de Registro de Penhora, datado de 
2/04/2018, processo digital nº 1005546-09.2015.8.26.0482/01, classe - assunto: 
umprimento de sentença - compra e venda; exequente: Leandro Augusto de Andrade; 
xecutado: Líder Alimentos do Brasil S/A, expedid0. pela 3ª Vara Cível do Foro 
egional XI - . Pinheiros· do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assinado 
igitalmente pór' Carla Rancosinho Pedron de Camargo Aranha e Theo Assuar 
ragnano, fica o imóvel objeto da presente matrícula PENHORADO, para garantia 
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do débito· no valor de R$ 32.555,93 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco 
reais e noventa e três centavos), atualizado até junho de 201 7. Da qual foi nomeada fiel 
depositária a Líder Alimentos ·do Brasil S.A, CNPJ nº 80. :396/0001-06. Dou fé. 
Uruaçu - GO, 25 de abril de 2018. A Escrevente Autorizada. ._...."-""" ,_ 

R-17-8.446 - TERMO DE PENHORA - _Procedências: R-02, AV-10 e AV-11 
desta - Conforme Oficio nº 720003489940 ·e Termo de Penhora, ambos expedidos pela 
1 ª Vara Federal de São Miguel do Oeste, Seção Judiciária de Santa Catarina - Justiç 
Federal, em 18/05/2018, assinados eletronicamente por Evandro Botelho Bianchini, 
Diretor de Secretaria Substituto, execução fiscal nº 5001672-48.201.6.4.04.7210/SC, 
exequente: União - Faze~d.a Nacional; Executado: Cedrolat Industria de Laticinios Ltd 
em Recuperação Judicial, fica o imóvel objeto da presente matrícula PENHORADO 
sendo o valor da causa R$ 1.051.623,19 (um milhão cinquenta e um mil seiscentos 
vinte e três reais e deze11ove centavos), atualizado até 12/2017. Fica a ro rietária d 
imóvel ob · eto da resente. matrícula constituída de ositária não ·odendo dele s 
desfazer sem révia autoriza ão do referido Juízo. Dou fé. Uruaçu - GO, 23 de maio d 
2018. A Escrevente Autorizada. 

R-18-8.446 - MANDADO DE REGISTRO DE PENHORA - Procedências: 
R-02, AV-10 e -AV-11 desta - Conforme Mandado de Averbação, datado de São Paulo, 
13 de abril de 2018, processo digital riº 1008488-69.2015.8.26.0011/0l, classe -
assunto: cumprimento de sentença - assuntos antigos do SAJ - Assunto não informado· . , 
exequente: Frederico Sander Nogueira; executado: Líder Alimentos do Brasil S/A, 
expedido pela 1ª Vara Cível do Foro Regi_onal XI - Pinheiros do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, assinado ~gitalmente por Silvana Coelho Garcia e Regis 
Rodrigues Bonvicino, fica o imóvel objeto da presente matrícula PENHORADO, 
para garantia .do débito no valor de R$ 76.579,27 (setenta e seis mil quinhentos e 
setenta e nove reais e vinte e sete centavos). Da qual foi nomeada depositária a 
executada Líder Alimentos do Brasil S.A, GNPJ nº 80.823.396/0001-06. Dou fé. 
Uruaçu - GO, 16 de julho de 2018. A Escrevente Autorizad~- · 

R-19-8.446 - REGISTRO DE PENHORA - Procedências· R-02 AV-10 
AV-lldesta-Nostermo d M d d d A ~ ' ' e . s O an a o e verbaçao -. Processo Digital datado de São 
Paulo, 16 de JU~o de 2018, processo digital nº 1005597-20.2015.8.26.0482/01 classe_ 
assunto: cum?nmen~o de sentença - compra e venda; exequente: José Wa ne~ Monfr 
exe_c~~::t L1dder Al~entos Brasi! S/A, expedido pela 3ª Vara Cível do Fo;o Regionai 

1 erros o Tnbunal de Justiça do Estado de São Paulo assin 
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Carla Francosinho Pedron de Camargo Aranha e Rosana Moreno Santiso, fica o imóvel 
objeto da presente matrícula PENHORADO, para garantia do débito no valor de R$ 
399.877,57 (trezentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta 
e sete centavos). Da qual foi nomeada depositária a executada Líder Alimentos Brasil 
S.A, CNPJ nº 80.823.396 001-06. Dou fé. Uruaçu - GO, 27 de julho . de 2018. A 

' ~ 

Escrevente Autorizada. 

R-20-8.446 - REGISTRO DE PENHORA - Procedências: R-02, A V-10 e 
V-11 desta - Nos termos do Mandado de Averbação, datado de São Paulo, 16 de 

goslo de 2018, proce~so digital nº 0008266-50.20 l 7.8.26.0011, -classe - assunto: 
umprimento de sentença - compra e venda; exequente: Aparecida Maria da Silva 
aria; executado: Líder Alimentos Brasil S/ A, expedido pela l O V ara Cível ao Foro 
egional XI - Pinheiros do Tribunal de Justiça do Estado de, São Paulo, assinado 
igitalmente por Silvana. Coelho Garcia e Regis Rodrigues Bonvicino, fica o imóvel 
bjeto da presente matrícula PENHORADO, para garantia do débito atualizado no 
alor de R$ 44. 185, 73 ( quarenta e 9uatro mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e 
rês centavos). Da qual foi nomeada· depositária a executada Líder Alimentos do Brasil 
.A, CNPJ nº 80.823.~36/0 01-06. Dou fé. Uruaçu - GO, 30 de agosto de 2018. A 

Escrevente Autorizada. · . . . 

Certidão extraída de acordo com o art. 19 § lº da Lei nº 6.015 de 31/12/73, confere com 
original. AVERBAÇÃO: Foi prenotado sob o nº 58.070, em data de 21/12/2017, o Termo 
de Penhora. expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás. Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Urua u-G r cedente da A ão de Execu ão Fiscal rocesso nº 
5485583.07.2017.8.09.0153. E·f':j..~~T.,. TRAIS FERNANDES DE CARVALHO, 
Escrevente Autorizada, a lavrei e o e Eu, Robson Ribeiro de Faria, Oficial e Tabelião 
de Notas, assino e subscrevo. Dou fé. Taxa Judiciária: R$ 13,13. Buscas realizadas até 
esta data, às 16h59. 
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