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r 
IMÓVEL: TERRENO de né}tureza RURAL, sttuado na Zona Suburbana, desta Cida 
de e Comarca de Maraba, Estado do Para, destacada e/ou desmembrada de - T 
maior porção da "Fazenda Santos Reis", com a .;reade 48.000,00m2 (Quaren 
ta e oito mil metros quadrados), envolvendo o perimetro de 920,00m, com - 
os limites e confrontações seguintes: Norte- com terra de João Damascena 
Pereira de Miranda; Leste- com a Rodovia PA-150; Sul- com terra de João - 
Damascena Pereira de Miranda; Deste- com terra "de João Damascena Pereira' 
de Miranda.- DESCRIÇAD DO PERÍMETRO: Partindo do M-1, cravado a margem di 
reita da Rodovia PA-150, e com azimute de l62Q52155" e dist~ncia de 160,= 
OOm, chega-se ao M-2, deste com azimute de 252Q52155" e distincia de 300, 
OOm, chega-se ao M-3, deste com azimute de 3421l521 5511 e distância de 160, 
OOm, chega-se ao M-4, deste com azimute de 721l52'55" e distância de 300,- 
00m, chega-se -1, ponto inicial da descrição deste per~metro.- PRO- 1 

PRIETÁRIO: DÃO DAM SCENA PEREIRA DE MIRANDA, brasileiro, casado, cõiiiãr-1 

ciante, C .RG., ~6 O PA; CIC. 038. 42.3 2 20, residente e domiciliado - 
nesta ci ade.NU RO D REGISTRO ANTERIOR: MATRICULA NQ 14.997 (PARTE) do 
Livro r·cha -2 o/R ISTRO GERAL de !moveis desta Comarca, Dou f~.- /// 

F C AL. - 

R-001/15 108- em 04 de Maio de 1.995, em virtude do qual por E~cri- 
tura P~b ica de da e Compra Definitiva, lavrada nas Notas do Cartorio- 
dolQ Ofic , de Cidade omarca, no livro nQ 059 ~s fls. 144, em data 
de 23 de ja · o , o propriet.;rio referido nesta matricula, Sr. - 
João Damascena P reira de Miranda, comerciante, CI.RG. 1017805/PA; CIC. - 
038.942.321/20, e sua mulher- Geni de Almeida Miranda, professora, CIC. - 
097.235.102/78, ambos brasileiros, casados, residentes e domiciliados nes 
ta cidade, sem condições especiais e pelo preço j~sto e quantia certa de= 
R$ 4.0DD,00 (Quatro mil reais).-TRANSMITIRAM ~ imovel objeto desta matri 
cula com todas as suas benfeitorias, edificaçoes, servidoes ativas e e 11 

acessÕes, a ALMEID & CIA LTDA, firma estabelecida nesta,cidade, ~1 

inscrita no CGC nQ 8 127 0001-14, representada por seu sacio- Jose- 
Mariano de Al ida, b il ro, desquitado, comerciante, CI.RG. 6.76g."116~ 
SP; CPF. 51. 62.022/ 5, e idente e domiciliado nesta cidade. Dou fe,- ' 

ICIAL.- 

R-02/l5.l08~ Feito e~J.ti.../4e Dezembro de l.995. ÔNUS- HIPOT::::CA- Primeira 
Hipoteca para Garantia de 
_,_,. Oficio de N0tas, de _t 

nQ 037, em data de 08 de dezembro 
DA OTONI & CIA LTDA- sociedade comercial, estab~ 

lecida nesta cidade, na Rodovia PA-l50, Kr,l 6, 5, inseri ta no CGC sob nº -- 
83. 9l6. 627 /000l-l4, legalmente representada na escritura pública. CREDORA 
PETRbLEO SAI3BÁ S/A- com sede em I,Ianaus-.AM, inseri ta no CGC sob nQ 04. l69. 
2l5/000l-9l, legalment0 repre se.n tc.d a na escritura pública. DADORA HIPOTE 
CÁRIA.- ALMEIDA OTONI & CIA LTDA- socied.lde comercial, estabelecida nesta 
cidude de •.• a r ab á , na Rodovia PA-l50- KM 6, 5, · inseri ta no CGC sob nQ 83. - 
9l6.627./000l-l4, le~almente represent da na escritura j.úb Ld c a , Pelas par 
tes contrat .,ntcs, foi convencionudo a ::::scritura .Pública de Constituiç::Í.o-: 
de Hipoteca pc.ra J. r.r an t La de Tr..úlsuçõe s Oooerci:.üs, :11edL.:.11.te as c on d í.ç ô e e 
se~uintes: A credora, fornece à devedora, ~~ro revenda em suas respecti- 
VúS in~talações, ditos produtos do ~eu comorcio em suas condições habitu 
ais de vendo e preço. F r'! ,.;aruntir a Ore dora de 1uaisciuer débitos da de= 
vedora, inclusive os e verrt uc í a j,'.; existentes e arrt e r í.o r-e s a esta data o 
que venham a existir no futuro, be~ cono g<lr..ntia ae quaisiuer prejuizoS 
faltas, inde .. 'lizações, por perét;_is e d..nos, Luc r o s cessantes provenientes - 
de transações comerciais de ~ualLuer espécie, natureza ou c&usa, inclusi 
ve pdra ._:;J.r, .. .rrt í.a s de eventuais débitos pctssados, rre sentes ou futuros· r~ 
present..,.dos por cheq_ues, duplic.c.tas, triplicc:tas, oorrt r a t o de confissão - 

o o o ..a. 
O) 
CD ..a. 
O) 
w 
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contrato3 de confiscão de dívida, uosunç~o de dívidas, mútuo promessa de 

' compra e vonda de produtos, enfim, os provenientes de mora contratual ou- 
atraso no p..:gunento de iu:ü ~uor títu2.o de crédito, o Interveniente Dadora 
Hí.po't e c Lr í.a, dá, corno de .fato dado têJ1, em pli·n.cira, única e especial hi=. 
po't e c a, o imóvel o o j e t o d i;3t:1 "Wtriculd, com todé.tG o suas benfoitorias, 
pertences, servidões ativas e acessões, de sua le0itimu propriedade p~ra 
o fim comercial o. que se r}ostin2. '.Jouo ._ ,__;.n .i1ti-..1 recui sôbre o Lnéve L, - 
enquanto a Dsn:;Doft.\ t Lvc r relo.ções o orse r o í.c.í.s com a CREDORA, a D.ADORA HI- 
OT.::::c.,rJ.A, se obri6a a e um rir pontu"'1mon".,e, tod-s a s obrig~1ções e condi=. 

ções estabelocid is na c1; sula ~erceira d~ 2ocritura ~~blico. • .::::xclusiva- 
mente par a os efeitos fi " is, consider ...• r-se-á a 1uantia de R$ 100,00 - 
(cem reuis). OBS- As ,,__...,-0 cltusulas e condições, s:o as consto.ntes da - 
respectiv:... escrit o conhecimento e aceit:.çi:o d<lS ,,crtes contra 
tantes. Dou fé. FIJL,L.- - -, 

AV-003/15.108- F ito~de Abril de 1.997. RE-RATIFICAÇÃO- TITULO E--· 
FOR~A- Escritura Úbli a e Termo Aditivo de Re-Ratificaçao de Hipoteca - 
para Garantia de ansa s Co reiais, lavrada pelo Cartório do lQ Ofi- 
cio, desta Cidade e =~..-.::u, no livro ns 63 às :fls ns 065 em data de 11 :·' 
de abril de 1. 997. CREDORA- PETROLEO SAB:BÁ S/A- com sede em Manaus-AM, -- ' 
inseri ta no CGC sob n2 04.169.215/0001-91, legalmente representada na 05::.;1 
cri tura pública. DEVEDORA BE-RATIFICANTE REMANESCENTE -ALMEIDA E OTONI - 
CIA LTDA- sociedade comercial, estabelecida nesta cidade, CGC sob n2 83.- 
916.627/0001-04, legalmente representada na escritura pública.DEVEDORA - 
I1WLUIDA- VALE DO TAURI TRANSPORTES LTDA- sociedade por qu.otas de respon 
sabilidade ltda, estabelecida nesta cidade, inscrita no CGC sob n2 83.272 
591/0001-83. DADOB HIPOT.ECARIO ANUENTE- ALMEIDA E OTONI CIA LTDA- sociedl! 
de comercial, estabelecida nesta cidade, CGC sob n2 83.916.627/0001-04 - 
legalmente representada na escritura pública. FINALIDADE: As partes CREDO 
RA, DEVEDORA REMANESCENTE e DADOR HIPOTECARIO firmaram. em oi to (08) de - 
Dezembro de 1.995, no livro n2 64 às fls n2 037 do Cartório do 12 Oficio 
de Notas, desta Cidade e Comarca, escritura de hipoteca para garantia de 
transações comerciais entre devedora e credora, sendo naquela oportunida 
de, oferecido como garantia, o imóvel constante desta matricula, por ês-: 
te instrumento, as mesmas partes originais contratantes, vêm ADITAR o: 
instrumento acima mencionado, mediante a inclusão de nova DEVEDORA, como 
DEVEDORA INCLUIDA, já acima qualificada. Com a inclusão de outra devedora 
ao contexto contratual consubstanciado na Escritura original e como apre 
sente, aditiva àquela, acordam as partes em modificar as cláusulas pri-; 
meira e segunda do instrumento, passando a ter a seguinte redação. CLÁUSU 
LA PRIMEIRA- A CREDORA :fornece àsDEVEDORAS para revenda em suas instala- 
ções localizadas na Rod. PA-150 s/n2 , KM 6,5 e a Folha 27, Lote 7, Qua~ 
dra 01 s/n2, ambas em Nova Marabá, ditos produtos de seu comercio, com - 
suas condições habituais de venda e preço. CLÁUSULA SEGUNDA- Nestes ter-= 
mos para garantir a CREDORA de qualquer débito de quaisquer das devedoras 
inclusive os eventuais já existentes e anteriores a esta data, ou que ve= 
nham a existir no fu·turo,bem como g.az arrt í.a de quaisquer prejuizos, faltas 
indenizações por perdas e danos, juros ce saanbe s e provenientes de tran-=. 
sações comerciais de qualquer espécie, natureza ou causa, inclusive para 
garantia de eventuais débitos passados, presantes ou :futuro, representa-= 
dos por cheques, duplicatas, triplicatas, contratos de confissão de dívi 
da, assunção de dívida, mútuo, promessa de compra e venda de produtos,= 
enfim, os provenientes de mora contratual ou atraso no pagamento de qua-=. 

o ,-, 
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o 

IM ó VEL: (CONTINUAÇÃO DA MATRICULA Nmv1ERO 15.108 DO LIVRO FICHA NO 02) - 

pagamento de quaisquer t{tuJ.os de cráditos, o DADOR HIPOTECARIO, dá como 
de fato o tem dado, em primeira, única e especial hipoteca, o imóvel de - 
sua legitima propriedade, especificado na hipoteca anterior, e, objeto - 
desta matricula. Fica RATIFICADA a Escritura Pública de Constituição de- 
Hipoteca, lavrada em 08 de dezembro de l.995, no livro 6I às fls n2 37 - 
do Cartório do 12 Oficio, d e e t a Cidade e Comarca, entre p a r be a e Pe trro Le o - 
Sabbá S/A; como Credora; Almeida e Otoni Cia Ltda e Vale do Tauri Trane-= 
portes Ltda, como evedoras e, Almeida e Qtoni Cia Ltda, como Dador Ripo= 
tecário, na par qu não foi expressamente alterada pela presente escri= 
tura que àq tegra doravante, fazendo esta com àquela, um único - 
e individu divisível instrumento para todos os fins de direito. 
Dou fé. ICIAL.- 

para ficar~nstando 
Almeida Oton~ 
& CIA LTDA, passando de ora 
aumentos comprobatórios, ach 
os fins de direito. Dou fé. 

AV-005/1-5.108- Feito em 12 d 
tando que a firma _J~·~M~-~AL::,;.ME=~ID=-:~;;;:._~~F--== 
CNPJ sob n2 83.916.627/0001-l, 
18 de julho de 2.001, registra e:o-...:1,.....1......,.n a Com 
no 20000028410. O docUmento comprobatÓrio,a 
rio,para todos os fins de direito. Dou fé. 

12 de Jnnho de 2.002. ALTERAÇlO DE RAZÃO SOCIAL:- 
da Terceira Alteração Contratual, datada de 02 de - 
a cópia fica arquivada, devidamente registrada na - 
tado 9-0 Par~2/03/2.001,sob o número 20000021214 

iet~r\a referida no R-01 desta matricula 
ão social alterada para J.M.ALMEID 
a girar com esta denominação. Os do 
ivados neste Cartório, para todos-= 
FICIAL.- 

para ficar cone-= 
devidamente inscrita no 
~tratual, dat~da de- 

Estado do Pará sob 
ivado neste Cartó-= 
ICIAL.- 

R-006/15.108- Feito em 20 de Dezembro de • a· N R\TO DE ARRENDAMENTO: 
TITULO E FORMA- Contrf.lto Particular de Ar de Imóvel, datado de- 
12 de Abril de 2.002. ARRENDADORA J.M.A 

I 
IA TDA-peesoa juridic"I 

de direito privado, com sede à Rodovia PA ,5- Nova Mar8bá-Mara.bál 
PA., inscrita no CNPJ sob nR 83.916.627/00,V'::l,-...-repre·sentada por seu só- 
cio gerente-Sr. J0sé Mariano de Almeida, CPP n2 151.862.022/15. ARRENDATÃ 
fil!.- VALE DO TAURI TR~NSPORTE LTDA•pessoa jurídica de direito privqdo,com 
sede à Via 311,Folha 3, Quqdra 02- Lote E-10, sala 04, Nov"' Marl'l.bá-Marabá 
PA, inseri ta no CNPJ sob n2 83. 272. 591/0001-83, representi:ida por seu ~ó- 
cio ge ren·te, Sr. José Mariano de Almeida Junior -VALOR MENSAL DO ARRENDA 
MENTO: R$ 3.000,00 (trais mil reais)mensais, devendo sen pagamento ser- 
feito em espécie, moeda corrente nacional do País, até o dia 05 de cada 
mês, subsequente ao vencido, no e nd e re ç o d a Loc aô o r a ou de seu represen 
tante. PR~ZO: O prazo é de cinco (05) anos, tendo o seu inicio em 01 de 
abril de 2.002, e o término em 31 de m a r ç o de 2.007, podendo esse pr::izo 
ser prorrogado por mais cinco (05) a no a , de comum acordo entre qs partes 
con~r"ltantes, podendo ser rescindid~ P?r q~a~quer das ~artes, p,r~ tqnto 
tera avisar previamente com an t.e ce dê nc í a ma m.m» de 90 {noven·ta) d1.f.ls • .Q!!§. 
As demais cláusulas, condições e obrig:ições, são as constantes do respec 
tiva contrato, do pleno conhecimento e aceitação das p,rtes contr~tantes ___________________________________________ .,/ 

Av. VP8, FI. 32, Qd. 07, LT. 82,83 - Nova Marabá - Marabá PA- CEP: 68.508-030 
Tels.: (94) 3321-1319 3321-1187 3321-2176 (94) 99277-9000 99104-320011111111111111111111111111111111111111 
Jesus, tabelião por excelênci~~:~:::;;~;:r:::;~:~~em o aceita no livro da vida. 

l.Sa-12 
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contr~tantes, que se obrigam a 
OBJETO DO ARRENDAMENTO: PABTE 
dada da Arrendadora. Dou fé. 

rÍ-l~s, como nela se contem e declara. 
jeto desta m4tricula, de proprie~ 

OFICIAL.- 

AV-007/15.108 - Feito em 21 de Nosembre 5. - RE- RATIFICAÇÃO. TíTULO E FORMA: 
Escritura Pública de Ré-Ratificação d ~Y-~• para Garantia de Transações Comerciais, lavrada pelo 
Cartório do l º Oficio, desta Cidade e CO!inatl\:lf.U livro 089, ãs Ils. nº l 98, em data de l l de novembro de 
2005. OUTORGANTE DADOR: JOSÉ 1"""~~..,.. E ALMEID~ brasileiro, divorciado, portador da 
CI.RG. nº 4362087/SP e do CPF/MF nº 151.862.022-15, residente e domiciliado na Rod. PA 150, Km 5,5 - 
Chácara São José, Bairro Nova Marabá. OUTORGADA CREDORA HIPOTECÁRIA: PETRÓLEO 
SABBÁ SI A, sociedade comercial, com sede na Rua Rio Quixito nº 02, Sala 03 - Vila. Buriti - Manaus - 
AM, inscrita na CNPJ/MF nº 04.169.215/0001-91, legalmente representada na Escritura Pública. Aditam 
ainda, para todos os fins de direito, a escritura de hipoteca acima mencionada, para incluir, como segundo 
DEVEDOR, cujas relações comerciais com a PETRÓLEO SABBÁ SI~ passam a ser garantidas pela 
presente hipoteca, a empresa J. MARIANO DE ALMEIDA & FILHO LTD~ inscrito no CNPJ/MF nº 
22.971.477/0001-57, com sede nesta cidade. portanto, ficam garantidas por esta hipoteca as empresas J. M. 
ALMEIDA &CIA LTD~ nova razão social de ALMEIDA OTONI &CIA e .J. MARIANO DE 
ALMEIDA & FILHO L TDA. Ademais, as partes contratantes resolvem que a garantia real produzirá seus 
efeitos para o pagamento de todo e qualquer débito resultante de relações entre os DEVEDORES e as 
demais empresas do mesmo grupo econômico, dentre elas EXPRESS LOJAS DE CONVENIÊNCIA E 
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 59.229.831/0001-82, e FUSUS COMÉRCIO E 
PARTICIPAÇÕES L TO~ inscrita no CNP J/MF nº 36.145.340/0001-58, com sede na Av. das Américas, 
4.200, blocos 5 e 6, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro-RJ. Ademais, as partes contratantes resolvem que a 
garantia real produzirá seus efeitos para o pagamento integral de todo e qualquer débito resultante de 
relações existentes entre os DEVEDORES e a empresa do nv><,A'!n econômico, FUSUS COMÉRCIO 
E PARTIClPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF .145.3 /0001-58, com sede na Rodovia 
Presidente Castelo Branco, Km 21,5 sala A, Tamboré, n ·o de Barueri, Estado de São Paulo. Obs.: 
As demais condições e obrigações, são as constan da rtflec:llva itnra, do pleno conhecimento e 
aceitação das partes contrantes. Dou Fé.- F. CIAL.- 

AV-008 - Feito em 09 de junho de 2006, BAIXA DE"' ERTIFICO nos termos do 
Instrumento particular de autorização de cancelamento e do pela Petróleo Sabbá S/A, 
devidamente assinado pelo Sr. Marcelo Rebelo Bestei , nna devidamente reconhecida pelo 
Cartório do 7º Oficio de Notas da Cidade do R. de neiro - RJ, datado de 18 de maio de 2006, o qual 
fica arquivado, para ficar constando que o R 3 e A V-007 desta matricula, ficam cancelados em 
todos os seus termos e condições. Cancel os termos do artigo 251 da Lei 6.015 de 31 de 
Dezembro de 1.973. Os documentos com , 's, cham-se arquivados neste Cartório, para todos os 
fins de direito. Dou fé. \ O CIAL.- 

R-009/15.108 - Feito em 19 de Junh de m· .. NUS HIPOTECA-PRIMEIRA E ESPECIAL 
TÍTULO E FORMA: Escritura de Co itui ã e Hipoteca para Garantia de Transações Comerciais 
lavrada pelo Cartório do 1° Ofício, desta idad marca de Marabá-PA, no Livro nº 092 às fls. nº 065 
em data de 13 de Junho de 2.006. DADO CANTE: J. M. ALMEIDA & CIA LTDA. pesso 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.916.627/0001-14, com sede na Rodovi 
PA-150, Km, 6,5 nesta cidade, legalmente representada na escritura pública. CREDO 
HIPOTECÁRIA: PETROLEO SABBÁ S/A - sociedade comercial, com sede na Rua Rio Quixito nº 02 
Sala 03. Vila Buriti, Manaus-AM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.169.215/0001-72, doravante designa, 
apenas SABBÁ, legalmente representada na escritura pública. DEVEDORA ANUENTE: J. M. 
ALMEIDA & CIA L TDA, já qualificada e legalmente representada na escritura pública, doravant, 

o ,-, 

'------.:.._ ./ li 
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o 

• 

• 

e simplesmente designada CLIENTE. A SABBÁ na qualidade de distribuidora de produtos derivados do 
petróleo e álcool, mantém relações comerciais com o CLIENTE, fornecendo-lhe ditos produtos de seu 
comércio, em suas condições habituais de venda ou. mediante financiamento destas operações, por 
intermédio de Bancos contratados para esta finalidade; II) Para garantia do pagamento integral à SABBÁ 
de quaisquer débitos do CLIENTE, débitos estes já existentes ou posteriores a esta data ou que venham no 
futuro a existir. inclusive seus acréscimos legais e convencionais. bem como em garantia de quaisquer 
prejuízos. faltas e indenizações por perdas e danos provenientes de transações comerciais de qualquer 
espécie ou causa. atuais ou futuras, mantidas entre o CLIENTE e a SABBÁ, bem como de dívidas e todos 
os seus encargos decorrentes de operações de financiamento efetuadas pelo CLIENTE junto a qualquer 
Instituição Financeira para aquisição de produtos comercializados pela SABBÁ e que esta venha. por 
qualquer título, a tornar-se sub-rogada ou cessionária. independentemente de qualquer outra garantia já 
existente e especifica a qualquer obrigação, os HIPOTECANTES dão à SABBÁ, em primeira e especial 
hipoteca. pelo valor máximo de RS 4.000.000,00 (quatro milbks reais), a ser apurado em execução, o 
imóvel objeto desta matricula. com todas as suas benfeitorias existentes ou que venham a existir, incluindo 
o domínio direto e útil. Ademais, as partes contratantes resolvem que a garantia real produzirá seus efeitos 
para o pagamento integral de todo e qualquer débito resultante de relações existentes entre os 
DEVEDORES: J. M. ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa jurídica com direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF nº 83.916.627/0001-14, com sede na Rodovia PA 150, Km. 6,5, em Marabá - PA, todas 
legalmente representada na escritura pública. dentre elas EXPRESS Lo.JAS DE CONVENIÊNCIA E 
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 59.229.831/0001-82, e FUSOS COMÉRCIO E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o O 6.145.340/0001-58, com endereços na Av. das 
Américas, 4.200, blocos 5 e 6, Barra da Tijuca. no nicípio o Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e 
na Rodovia Presidente Castelo Branco, Km 21,5, A, ré, no Municipio de Barueri, Estado de São 
Paulo, respectivamente. OBS: As demais cláus as, CQrlll(i;õesle obrigações, são as constantes da escritura 
pública. do pleno conhecimento e aceitação das partes ~titratánu:s, que se obrigam cumpri-las, como nela 
se contém e declara. Dou fé.- ICIAL- 

AV-010/15.108 - Feito em 21 de Agosto de 2~.f!;~CACÃO. TITULO E FORMA: 
Escritura Pública lavrada pelo Cartório do 1 º Oficio • Cidade e Comarca. no livro 095, às 
fls. nº 267, em data de 02 de março de 2007 de Retificação e Ratificação da Escritura de Hipoteca, para 
Garantia de Transações Comerciais, celebrada entre Petróleo Sabbá S/A, e, J. M Almeida & Cia Ltda, 
PARTES CONTRATANTES: PETRÓLEO SABBÁ S/A, sociedade comercial, estabelecida na Rua 
Rio Quixito, 2, Manaus, AM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.169.215/0001-91, doravante denominada 
SABBÁ; J. M. ALMEIDA & CIA LTDA, sociedade comercial estabelecida na Rodovia PA 150, Km 
6,5, Nova Marabá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.916.627/0001-14, doravante denominada Biper Posto 
Marabá; V ALE DO TAURI TRANSPOR.TE L TDA, sociedade comercial estabelecida na Rodovia PA 
150, Km 6,5, Nova Marabá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.272.591/0001-83, doravante denominada 
CLIENTE; J. MARIANO DE ALMEIDA E Fll,HO LTDA, sociedade comercial estabelecida na 
Rodovia Transamazônica nº 2.600, Cidade Nova. inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.971.477/0001-57, 
doravante denominada CLIENTE, todas neste ato legalmente representadas na Escritura Pública. 
FINALIDADE: As partes contratantes convencionam a re-ratificação da escritura de hipoteca constante 
do livro nº 092, folhas 065, perante o Cartório do 1° Oficio de Notas de Marabá/Pa, lavrada em 13 de 
junho de 2006, referente a presente matricula. doravante denominada ESCRITURA, na forma do 
disposto abaixo: As PARTES decidiram, em comum acordo, alterar o teor da ESCRITURA para incluir 
a CLIENTE que, juntamente com a DADORA HIPOTECANTE terá seus débitos para com a SABBÁ 
garantidos pelo imóvel dado em hipoteca. Diante do disposto acima. a ESCRITURA terá, como anuente, 
a CLIENTE, supre qualificada, bem como terá seu teor alterado para que, sempre que nela for 
mencionado CLIENTE, entenda-se CLIENTES, na forma como definido por esta escritura de 

Continua no verso. 
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re-ratificação, Pelo presente instrumento, SABBA e · cam as demais disposições da' 
ESCRITURA que por ele não tenham sido ~~elas. Assim, retificada e ratificada, a aludida: 
ESCRITURA, lavrada neste mesmo Tabeliona Notas, em 13 de junho de 2.006, à pagina 065, do livro 
092 - do início ao término, ratificam e co odas as declarações e tudo o mais que aqui já ficou 
expressamente consignado, dito, explanado, RYlm-P.c:..., relatado e atribuído em relação às suas respectivas 
pessoas, concordando e aceitando, com aquela e -.-~,,..,.,..,ritura, em todos os seus demais expressos termos e 
dizeres, tal como está redigida. Don Fé.- OFICIAL- 

AV-011 - Feito em 06 de ~bril de 2011. Y51'NfH·"-':cY/"' 
31 de março de 2.011, devidamente~ 
qual fica arquivado, para ficar o6nt;tando 
GRAVADO com medida do 
Instrução Normativa nº 264/2002. 

R-012 - Feito em 25 de julho de 2bn!'.ôfil!S.: PENHORA JUDICIAL. TITULO: ¼"'!!!,F'WI\MY uf 
PENHORA, AVAi.TACÃO, REGISTRO E DEPÓSITO - Processo 1510-34.2011 t Classe: 3.1 
(EXEC. FISCAUFAZENDA NACIONAL), expedido pela Subseção Judiciária de Marabá-PA 1ª Var 
datado de 25 de novembro de 2011, devidamente assinado pelo Diretor de Secretaria de Ordem do MM. J, 
Federal- Marco Antonio Nunes Leite, em que é EXEOUENTE - FAZENDA NACIONAL; 
EXECUTADA -J. M. ALMEIDA & CIA LTDA. VAWR: RS 243.419,89 (duzentos e quarenta e t 
mil e quatrocentos e de-zenove rea~ oitenta e nove centavos). OBJETO DA GARANTIA: O imóvel) 
objeto desta matrícula, com toda! ~ jüas~nf.eitorias, edificações, servidões ativas e 
rooriedade da Executada~Dou fé 

R-015 - Feito em 25 de j1!1ho de 2012 . .ôNl!s.: PENHQRA JUDICIAL. ua L/+M· 1nn...1u,GMY ,,.., 
PENHORA, AVAJJAÇAQ, REGISTRO E DEPOSITO - Processo 8623-39.2011.4.0l.390 
1510-34.2011 / Classe: 3.100 (EXEC. FISCAUFAZENDA NACIONAL), expedido pela Subseçã 
Judiciária de Marabá-PA, datado de 08 de fevereiro de 2012, devidamente assinado pelo Diretor d 
Secretaria - Marco Antonio Nunes Leite, em que é EXEOUENTE - FAZENDA FEDERAL; 
EXECUTADA - J. M. ALMEIDA & CIA LIDA. VALOR: RS 283.409,03 (duzentos e oitenta e t 
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NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI 
Oficiais 

Marabá, PA, 25 de julho de 2012 

mil e quatrocentos 
matricula, com tod 
Executada. Dou fé.- 

ove re2is e três centavos). OB.JETO DA GARANTIA: O imóvel objeto desta 
edificações, servidões ativas e acessões, de propriedade da 

o 

R-016 - Feito em 25'de julho de 2012. ÔNUS: PENHORA .JUDICIAL. TITULO: MANDADO DE 
PENHORA, AVALIAÇÃO e REGISTRO - Processo 7705-35.2011.4.0I.3901 Classe: 3.100 (EXEC. 
FISCALJFAZENDA NACIONAL), ex.pedido pela Subseção Judiciária de Marabá-PA lª Vara Federal, 
datado de 10 de abril de 2012, devidamente assinado pelo Diretor de Secretaria da 1ª Vara Federal - Marco 
Antonio Nunes Leite, em que é EXEOUENTE - UNIÃO (FAZENDA NACIONAL); e EXECUTADA - 
J. M. ALMEIDA & CIA LTDA. VALOR: RS 80.637,43 (oitenta mil e seiscentos e oitenta e sete reais 

•~nta e três centavos). OBJETO DA GARANTIA: O imóvel objeto desta matricula, com todas as 
benfeitorias, edificações, servidões ativas e acessões, de propriedade da Executada. Dou fé. 

· oFICIAL.- 

R-017 - Feito em 25 de abril de 2013. ~: PENHORA IVDICIAL. - TITULO: MANDADO DE 
PENHORA, AVALIAÇÃO E REGISTRO. Processo n." 141-68.2012.4.01.3901, Classe 3.100 - Exe. 
Fiscal/Fazenda Nacional, expedido pela 2• Vara Federal, datado de 04 de fevereiro de 2013, devidamente 
assinado pela Diretora de Secretária substituta - Patrícia Domelas Felipe! · de Azevedo, em que é 
EXEOUENTE: UNIÃO; e EXECUTADO: J M ALMEIDA & LTDA. VALOR: R$ 
l.341.998,35 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil e novecentos ,'e oito reais e trinta e cinco 
centavos). OBJETO DA GARANTIA: O imóvel objeto desta matri /·t.oa od.as as ,t ~ suaass.,: be~nfeitorias, 
edificações, servidões ativas e acessões de propriedade do executado. ~L{/W'"t'IAL.- 

R-018 - Feito em 13 de novembro de 2013. ÔNlJS: PENHORA ,JUDICIAL. TITULO: MANDADO 
DE PENHORA, AVALIAÇÃO e REGISTRO - Processo 2009.39.01.001622-0 Classe: 3. 100 - 
EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL), expedido pela Subseção Judiciária de Marabá-PA 1ª 
Vara Federal, datado de 18 de abril de 2012, devidamente assinado pelo Diretor de Secretaria da Jª Vara 
Federal - Marco to . N cite, em que é EXEOUENTE - UNIÃO FEDERAL (FAZENDA 
NACIONAL); ~~.µ.;j,<=-=~ J. M. ALMEIDA & CIA LTDA E OUTROS. VALOR: R$ 
317.244,24 (tr il e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) 
OBJET A imóvel objeto desta matricula, com todas as suas benfeitorias, 

de propriedade da Executada. Dou fé.- 

~íto em 05 de agosto de 2015. ÔNUS: PENHORA JUDICIAL. TITULO: MANDADO DE 
PENHORA, AVALIAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO - Processo 7711-42.2011.4.l.3901 Classe: 
3.100 (EXEC. FISCAL/FAZENDA NACIONAL), expedido pela Subseção Judiciária de Marabá-PA lª 
Vara Federal, datado de 02 de julho de 2015, devidamente assinado pelo Diretor de Secretaria da 1 ª Vara 
Federal - Evandro José Guimarães Martins Filho, em que é EXEQUENTE - UNIÃO (FAZENDA 
NACIONAL); e EXECUTADA - VA DO TAURI TRANSPORTE LTDA (CNPJ nº 
83.272.591/0001-83). V AL 5. ~I (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e 

avos). O ARANTIA: O imóvel objeto desta matrícula., com todas as suas 
" serseooes ativas e acessões, de propriedade da Executada. Dou fé.- 
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Of.c:1al do R~tslro de lmown P Ta~hão 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

1-CERTIFICO e dou fé que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula nº 15108, 
registrada neste cartório, no Livro 2 de Registro Geral, extraída nos termos do art. 19, § 1 º da Lei 
nº 6.015/73. 

Marabá, Estado do Pará, 29/12/2020. 

o ,....., 

Certidão assinada digitalmente 
Baixar assinador digital Arisp para confirmação da assinatura. 
Av. VP8, Fl. 32, Qd. 07, LT. 82 83 - Nova Marabá - Marabá PA - CEP: 68.508-030 
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