
REPÚBLICA FEDERATIVA

COMÀ.RCÂ DE GOIÂNIA
.-]

BRASIL

ESTADO DE

{
!

c'io-\
IlLs

t
I,
l

c9ndio da Brasil ú.üiaga Í,irna
TASEUÂO VlTArlClO

Q:?orrtulo Ciogo de .Souz:
TA8ÉLlÃo suESÍlÍuÍo

=nÔuu:-o D. DE sous^,-
ESCITEVENTE

LIVRO N.o =505- p1g. 1.I." -60/6á :

E SCRITURÀ PÚBLICA 'DE COMPRA E ==

VENDÁ.,. na- -Íof.Ta abaixo:- :- :-.:-:- : -: - :-
, SÂIBÂ,M quantos esta pública escritur=

vircm, que no ano de mil nOveCentos e setenta e dois aos rrinte e seis

dias do môs de setembro, nesta cid.ade de Goiânia, Capital dg Estado de
,a

Goiás, em cartório, perante miffi,,Escrevente compareceram partes entre

si justas e contratadas, a saber: como outorgantes vended.ores: Ie)- E&'.i-

clsco RIBEIRO BBIÀ4_9, C.P;F. 01072854I, .fazendeiro e sua mulher Da-

,TLEXANDRINA fAtISTÂ RIBEIRa do lar, brasileiros, casados, resiie:-

tes e d.omiciliados nesta C.apital, aqui representados pelo Sr.Orlando Al-.-es.

Carneiro, nos târmos do, mandato lavtsado em notas d6ste cartório, ás f1=.-

LO4lVe, do livro 16J, em 18 de maio de 1970, com C.P.F.01409069I;'2:.

A sCEl,lNO LOPES DE MORÂIS, C.P.F. 00291148, brasileiro, solteiro,<-

genheiro, ."q1q..nte.3,domiciliado em Sao Pau1o., Capital, ODÉLiO LOP=-=-

MORAE 5, C. P . F. . 012915301, comerciante e sua mulher Da .HELENÀ PE !-11

IL4 MOR4ES, do larr. brasileiros, casados, residentes e d,omiciliad.o s e=

Caldas Novas, dâste Estarlo; HÉt-tO LOPES DE MO-ILAIS' C.P.F.01291S:31

fazendeiro e s.|? mulher Da.ENI PE OLIVEIRÂ MORÂE5, do lar, bras:-=i.

ros, casado s, residentes e domiciliados qry p.qldgg. Novas, dôste Estadc- -

RÂNOR LOPES MQB4E§, industria! e.sua mulher Da.DORALICE DE Â?:À

]O b,loRqE5, do- Iar, brasileiros, casados, fe.sidentes e'domiciliados ne-:ta

Capital, C.p.F. 002803991, estôndo este último ,urão representando os à1
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mais olltorgantes, nos têrmos clos manclatos lavrados cm notas , aIiás, Javrados- ,,,
nestas rlotas, ás fls. ilf Ve, clo livro 16/, fls. 104/Ve , rio livro 163, ás fls. - -

tZsive, «lo livro 16/, e em notas do Ie Oficio c1e Calclas Novas, ás fls. 5, do-

iirro 16;'e, ain<la Da. EIZIIÂ 5^NTOS MORÂES, brasileira, wiúva, dolar, -'
resicicnte e clomictliada nesta Capital; C.P.F. ne 06091725l; como outorgado

:
coi:rp1ador, o I)r. IRIS REZENDE M^CllÁ,DO, brasileiro, casaclo, advogado,

resiclentc e clomicilildo nesta Capital , C.P.F.,ne .002475701, Pessoas reconhe-- .

ciclas conlo. as práprias por mim, Escrevente e pelas testemunhas adiante nomea

clas e assinadas, do que doufá. E,::"nte essas mesmas testcmunhas pelos --
outorgantes refcridos me foi dito'-(p - qjj--E1ms:1a rggd, Francisco Ri -
beir:o Primo e su& mulhcr, a justo título e aquisição legal , livre e dcsembara-

çado de quaisquer ónus judiciais ou extra-judiciais, mesmo de hipotecas legais

ou convencionais, 
"ão 

legítimo_s pos-suidores, de§uas-(2) glebas de terras, 5i-

tuadas no Ioteamento denominado SÁMÂÀ,iBÂ1Â ou ÂGUÂ LIMPA DO ÂRÂGUÂIÂ

do Municipio de Jussara, dôste Estado, assim descritost G) - gleba com qui -
nhentos (500) h ltSlqÀij7L sendo quatrocentos (400) hectares de carn-

:po € cem (lOO) hectares cle cultura de 2q categoria, dentro dos seguintes limi-

.tes e confrontoçoã.: "Começa no marco 1p-Â, cravado na linha do perimetro -

,n"g.,U ô rumo de Os00'Su}, com 4.100 metros e confl3ltan<Io com o lote 3ratá-

'o *ur"o 34; dásie, segue o rumo de 9geogr Este, com 1.3I5r0O metros,confron

tando com os ]otes 25 e 22r^ôte o mêrco 33; dáste, segue o rumo Oe00'ç Nor-

,a., com 4.100,00 úetros,'"ôlri"or,rundo com o- Iote 26, aiá o. *u"io 32; .deste -

,§egue o rumo de gbeoo'' w:1.315;00 metros, confrontando com terras devolu-
:,,
,,*",'pe-la linha do perímetro, atá o marco 1S-Â, onde teve inicio'. Os rumos

,ãr, *.g.,áti.os tO -g"lbt i"tu ,q"i"h"-r -'§ffi1-Àecfares (lote 26). seído qua

.tiáê"r.to, (40o) hectares de campo e cem (100) hectares de cultúra de 2t cate -

soria, compreênd.ida d.entro'dos seguintes limites:- "Começa no marco J2rcra - .

+nao na linha do p."í*"tro, segue o rum'o'de O9OO' Sul com 4.1OO,OO metrosr- ' t..''

íãonfronfando comio 1of" ).J, atâ b marco 33; dêste segue cóm o rumo dL 9oe--.- 'tt',,'',

,0o, Ert", confrontando com o Lote2?)'com 1.2I0r00 metros até o marco 31;dêsê_-

----ro de Oe O0'-Norter. com 4.100,@ metros, corrftorr{ã?ãffiããIG::.:
:Seg1e COm o fumo uc v- vv rrvruL' ---'- 

1oíshcsorr-i: ],:-, ,

'Lote 7, atá o mdrco J0; dâste, segue iom o rumo de 90e00t *' *Flm,}1$:"dg-.'.;

perímetro, confrontando com terras devolutas' 
-to* 

l'2lO'00 nretrof-ao

,12, onde'teVe'início; O'i rumo' 'ão 'n"gtáticos)
)o= epígrafados irdór'eii

'havidos porcomprs a Joaquim Âlves da Silva e Miguel Geraldo eef3111§aõ!;àI

ico nforme escritura lavrada em notas do Car"tário Distrital ae lusig;a;- 
tdo li-,- 

,

vro n, 9, ás fls. Zl8l22t v§ em l4l08l59,'dewidamente transcrita no Registro

,dc lMóveis de GoÍás, sob o ". r:W e ordem, livro 3-Â-H, fls. tOB/oO9, -
'rr.,rro,digo, íts. 108/1O9, em $16158 e acltam-se cadastradós no'lNCRA, sob

iiel
,là
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o ne'221A0275028§, árca total 1.000,0, móduló U0, ne de móduloô 9,P ,-i i,
fração mínima de par-celamento 1lO;0. @ - Que os dcmais. qutorgantc",.].i;i',,

qualificados no ne ,,2,,, -por sua vez, são legítiàos possuidores, lr.f.g i,3" ji\'" /: i,/
desembaraçado.de"guaisquer ônus jirdiciais ou extra-judicipÍs, ,:".T:. 

f: l/
hipotecas legais. ou,conyêncionais, de'ãuas (2) glebas de terras' :ill," -
das no loteamento SAMAMBA1Â ou AGUÂ l-iMPÁ. DO ÂRÁ,GUÂIÂ, 1:' 

**-

nicipio <1e Jussara, dôste Estado, assim descritos: 6) gleba com seiscen-

tos e qual"enta e clois (642) l-rectares e vinte (20) ares (lote 7)t 9:rnple -

endid.a d.entro dos seguintes limites:- "Começa no marco 29, cravado na-

linha do perímetro, segue o rumo de 90e00' W, pela }inha confrontando -

com terras devolutas com 1,620100 metrosi'atá o marco 30; dâste, con -

frontando, com o lote 26, segue pelo rumo de. 0100' Sul, com 4'100100 -

metros, atá o marco 3l;.dêste, confrontando com os lot€s 22 e 21, se -

gue pelo rumo de.90900'Este, com I:620100 metros, atá o marco 281

dáste, confrontando.com o lote'6, segue com o rumo de 0e00' Norte, --

com 4.lOOrOO metros, atá'o marco 29, onde teve início". Ós "rr*o" "ã*
m.gr,áti.os. b) - Gleba co{-JS§S9,*a s-: not!

ta e oito (48) ares e quarenta (40,00) centiares (lote 6) com os seguin -

tes.limites e demar.uçoãr, ; "Começa no marco 26, cravido na linha
, 

' 
! 

^^do perímetro, segue"o rumo dg §Qe00t trV'.';' 
"orrrtontando 

com terras devo

lutas do Estado; com Sg2r6lmetros', aiá o marco 16; dêste, ainda com--

a mesma confrontação, segue o rumo de 10e00t Sulr.com 3I3r00 metrost

até o marco l/; dÉste, ainda com esta confrontação, segue pãlo ru*o'de

.§2e90r Su1, co}1'100 metros, atÉ o marco I8; dâste,'següe como or.*o -

de 9Oe 00'W, com 565rOô metros atá ô marco 29; dáste, segue pelo ru-

,no.a. 00e00' 5u1, cõnfrontando com o.lote 7, com 4.100,00.metrosraté -

o mar'cà 28; dâsté, segue, pelo rumo de'9OsOO' Este, confrontando com-.
' tá o marco 27; dêste confrontand.o como, lote 30, com I.6i0,00 metros,' ate o marco Z'li d

o loté 8, sêgue f"lo r..*o de 9e00t Norter'com /+.410,00 tnetros, atá o -

marco.26r.onde teve inLci.o. Os rumos tão'*ug'rá""olo. Âs gelbasrd'igo,

Âs glebas descritas foram'havidas r.o ".póIio 
de llídlo Lopes d.e Moraes,

e, Orcalino Lopes de lvtoraes, conforme formais dà partilha transcritos-

no Registro de Imóveis de Juàsara, sob os ""u 1-§,-1,1-?9-,.-6'360,6-r§§J
é. 6.710 de ordem e acham:se caclastru.lót'r,o INCRÀ sob os 1úm."os

ZáíOOZl,gO6It, área total 268r5, módulo'50, ft'ação'mínüna deparcelainen-
,-.-

to 50,O;.ne c1e módrlo" 5,37i 22irOO278OO25', área total 268,5, mód,rlo

5O, ne'de módulo 5137, fração mínima deparcelamento §0,OO;22itr/A275 -
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.0283, área total 266,5, *ódlrlo lI0, ne de módulo s Zr/+2, fração mínima

deparcelamento 110,1; 22l00o48ooo8, área total 26618, móduro 90, ne .ae

módu1o" 2,96, fração mínima deiarcetamento 90,01; .22lOOlg8OO43, .área-

ir.a.total 26618, *ód.rIo 90i ne.demádulo í 1196,..fração nrínimir de par-

celamento t0r0l1 e forarn um tod.o anexo e contínuo de 1.065 hectaresr-

76 ares, d.e terras decampos e 5s classe, 266 hectares ; 84 ares, e ,40

centiares de cültura d,e Zq classe. eue o conjunto'd.as glebas de terras
ora d"escritas nôste.,,ç,n"tr_ut:, parte integrante._il.o imóvel Samambaia

e Âgna limpa do.Àraguaia, doravanté denominar-se-á, por escolha do -
outorgado, "FÂZENDÂ MUTIRAMÂ,'. Que, assim, por esta escritura,-
os outorgântes mencionad.os têm jutos e contratado com o outorgado com

prador,. vender-lhe ,' dê como fato ora vendido têm, os imóveis retro
descritos, pelo preço certo e ajustado de CÉ$,96,20O,00 (NOVENTÂ, E

SEIS MIL E DUZENTOSCRUZEIROS),. sendo CR$;40.000,00 pela par-

te de Fran'cisco Ribeiro Primo e sua mulher e CR$,56,200100 pelas de_

mái.s, imlnrtáncia'tota1 aguela gue declaram iá'haver recebido d.o.outor

gad"o, em moeda corrente nacional,pelo que se dão por pagos e stitis -
feitos, dando ao comprador plena e. geral qui.tação, p"o*etenô po, sí -
e seussuc*r"ã.""4 , fazer boa, firme.e rvalio.sa e-sta velrda, obrigando-se

em toclo o tempor como se'obrigam', a,responder pela ewiciao ôê di

reitos, pondo.o'comprador a pa'r e a salvo de quaÍsquer.dúvidas futu -
ras e transmttindo na Pessoa do mesmo, tod.o o seu-'d.omínio, posse, di-

reito . ução nas coisãs vendidas, desde já, por bem^des.ta escritura' e

da c]áusula "CON.9TITUTI". Presente o,'outorgado, por âle me foi' dito-

que aceitava esta eScritura em todoà os seus, tármos. ,Em seguida'me

fôi apresentado o çompro\nante do pagamento do imposto de,transmissão-

no. importe de CR$.962100; recolhiào aos c.ofres da Coletoria Especial-

local, em 2Çl09lJ2r^-conforme conhecimento ne 286919, .sárie BCÂD-72.-

As certidoã" ,"g.tivas. com as Fazendas Públicas, 
"u"ão 

apresenta{." -
ao Oficial do Registro delmóveis, quando datranscrição desta. - rtSSIM

CON\[,ENCIONÂDOS,lme pediram que [res-..1avrasse estflr a qual

-da pormim, em vozalta, Perante as-partes, e testemunhas, foi a

tudo. por.aquelas q.r", ."e.íprocamcnter !!!]taram, outorgaram 
.e

com astcstemunhas l{ugo TertlirdigorHugo Tertuliano Trovão, e

Àparecida.Nunes. Eu, .Tab.Subs. , a fiz escrever, dou fé e as

RÔMULO D1OGO DE SOUSÀ..Goiânia,.26 de setembro de 1972 trd, i
P.P. ORLÁ.NDO Â].VES CÂRNEIRO. . RANOS LOPES MOR

R^LICE DE ÂRAUIO MORÂES. - ELZrTÂ SÂNTOS MoRÂEs.
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TERTULIANo TRovÃo,-Mn=IRIS REZENDE lyrÂCHADO. - Test. HUGO

.- í' NAD

I.'

tilografar, conferí, subsc

ladada em següid"i' qiij -{

, dou fá e assino .m púbu.o e raso .;1,'r'l

il,i' 
-,i

í/-'2,/.//

Goiánia, 26 de setembro del972.

,/
$i{ n:r'rií.--*-
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