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quantos a presente escri-tura pü
birca de compra e venda \rirem, que no ano de nascimenlo il.e Nosso senhor
Jesus Cri sto. de mi-1 novcccntos c oitcnta e dois aos 2B dias do mês de,
ilezemb::o nes ta ciciade ce coiânra Cornarca de Goiãniâ e por ne hal.er sido
esta dist ribuída, perantc mim, Escreventc c as te-stcmunhas adiante nç meadês e assi,nadas, compareceraln partes entre sí justas, havidas e contratadas, a sâbcr : - De llma pârt-e , cono outorgant,e s \,.endodor.es , o sr. RU
BENS GRAZ zINI, âgricuitor, cI nç i69sg49-sp, CpF nç 01s09óz4B-72 e sua,
csposa Sra. HELElil{-lH BUi.i,E URAZZINI , ilo lar, (.1 ne lgrgzóz-G0, brasilei
1-os, conjuges, resj-cientes e da:niciliados na Avenida Raul Furquin, 181,,
Beberfouro, Es ta<1o cie São Pau1o, o v'arão presente e a nulheI. por e1e representada, ÇonforHe procuração lavrada ãs f1s. 3Bg,1ivro 102, das no*
tiis rlo 2ç 0fÍcio cie iiebeoouro, Sã.o Paulo; e, cono outori4ado compratlol",'
Ür. IRIS REZEN.DE M,{CI{.A"DO, brasileiro, advogado, casado com a Srâ. Iri-s,
de Araújo Rezende llachailo, residerrte e donicrIiado nest,a L'âpitaj., ila '
Rua 38, ne 485, setor llarista, cI nç z3gz9-GÇ), cpF nç üü247s7u1-zs, pes
soa-\ conhec. ldas c1e nirnt tabel ião e das lestemunha-s, pelas pr6prias rie
que trato e dou fê. E perante as mesmas teste:lunhas , pelos outorgantes
"
venieriores ]ue f oi f ito que sendo sei)hores e possuirlores, a j usto títu1o
e absolutamente lirrre c dcsernbaraçado dc quaisquer düvid"as c ônus, real
ilc.lusive hipotecas, mesrno lega1 cle uma proprierlade rural tlenominada '
FAZENDA AGROPECUÃRIA ESTRELA, primitiya
Fazenda Jaburu, situada no sunl
ci1;io de (larr nrana, lstado de Mato Grosso, com a área de 4.71gha Iquatro
mil setecenros e dc:cnovc hcctares), ou scjam 1.950 (1.g50) alqueires
paulistas, clentro dos limites e conf rontações seguintes: "Iniciai.d,o no'
itll I colocado ã margem dircita do Ri,o Setc de Sote16rr, deste ponto segue ao rumo de 71Ç15'NE nurna distância de 8"800 metros atê o yp Il, si
tu;ldo ã rnarge m esquercla clo corrego Ãgua Lirnpa ou llo j s (ia ihos , deste ;ri3r
ca segue pela margem do c6rrego Ãgua Limpa, ou Dois Ça1hos, ató sua Bar
ra no Rio Sete de Se tel:tbro; derste pontü seglle numa distância de S. SS0 |
netros, até encontrâr o mârco cravado à margem direita do Rio Sete cie
Sete*bro, ponto dc partida; tendo como limite íl margem direÍta do Ria
Sete rie Setembro. À cieciinação magnótÍca no momento da medição foi de
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o nq 901024{)22773, área total4.119,u, area utulizada: L.725,6, ãrea aproveitárrel: 2.A75,6, moduls
{i-cat: 80,0, nÇ de mõdu1os fi.scaj.s: ?5,94, con o J'fR pago at6 o presei.}te exercÍcio; jravido conforr*e escritura das notas <io 1ç üfÍcio de Barra
do Garças, ldato Grosso, lavrada ãs f.Is . 733/ 134 clo livro I 52 , em 02. 07.
61 , no valor de Cr$ 1 5, 0 00. 000,00, devidamente mâtràculado no CartórÍo'
de Registro dc Im6veis de Bzrrra do [iarça, M. Grosso, sob o ne 1.543 de'
orrlem, acl)am-se, contratados com outorgado comprador por bem desta cs
cri lura, e na melhor f orma de dl re Lt"r:l , para lire venrler , cono de íatc
vendido tem, referido im6ve1, pelo preço certo e ajustado de Cr§ 40.00ü
000" 00 (Quarer:.ta À'Ii1hões de Cruzei ros) importãncia essa que os outorgân
tes vençiedores coilfessam e declaram já haver recebido em moeda corrente
pelo que se dão por pagos e satisfeitos dando ao comprador plena e ge
ral quitação, prometendo por sÍ e seus sucessores fazer boa, fir:le e'
val j-osâ essa venda, obrigando--se em lodo o tempo, como se obriga a res*
ponder pela evicção de direito, pondo o outorgãdo cr:mpr'*clr:r'a;rar e;r'
sâ1\.o de quaisquer dúvi clas futuras e transmitindo na pessoa do mesmo to*
do o seu domínio, posse, direito e ação na cousa vendida, desde 1â, po1'
bem, desla escritura e da c1ãusula CüNSTITUTL PeIo outorgado comprador
perânte as mesmas testemunhas me foi dito que aceita essíl escritura, em
serr i n t-e;i ro teôr, ta1 qual se acha redigida, f i cando ratif icado tocias
os dizeres impressos. De tudo dou fó.0 inposto çle lransmissão "inter-'
vivus", benr comc as Certidões negatÍvas para cotn as Fazenas Púbticas se
rão recolhidas e anexadas ao traslado cla presente quantlo cla apresenta Ção da mesma ao L-artório de Registro de Imór'e1 competente, dou fé. H
por se acharem assim contratados, me pedirâm que thes fizesse a presen*
te escritura que, thes sendo lida em voz a7-ta, aceitaram, outorgaram e'
assinam com as testemunhas F61ix tr{artins Batalira, (ll n? 7g307 8-GO, e i{a
Iia Aparecida tsorges da Costa, CI nç 1313494-C0. Eu, AGUIIIA IZÀBEL pEiX0T0 DE i\'IORAES, l,screvcnte Jurarrentaria, â escrevi- Hu,'1'abe1ião Su'ustiLuto, a subscre1lo, dou fá e assino. {AS) RÔI{ULO DIOGO DE SOUSA. Goiânia
2B de Dezembro cle 1982. (AS) Rubens Crazzinl. lri§ R.ezende llachhd . --'
T'est-. f éf ix i\íarti::s Batalha. Maria Âparecida Borges da Costa. liÂilÂ l'{AIS
13ç12'W, en 1974; C4dastrado no INCRA sob
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Traslada.da em seguida
Eu, .',}.rr, J.*L i ir-; !..ü-

, Tabelião Substituto, a f:.z datilt:gri;i. -"'
far, conferí, subscreví, dou f6 e assino elr púhtico e raso.
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