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CARTORIO iN»IO ARTIAGA
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\
!l\DlO DO BRASIL ARTIAGA LIMA, Titular do 40 Tabelionato de Notas da comarca de Goiânia,
[stado de Goiás, CARTORIO INDIO ARTIAGA, CERTIFICA e dá Fó, a requerimonto verbal de

par.te interessada que, revendo os lrvros próprios arquivados neste Tabelionato, no de nÚmero

0767-N. as Fls.089 {oitenta e nove). encontrou o inslrurnento de seguinte teor:

Escritura de Compra e Venda

SAIBAM quantos a presente escritura pública de compra e yenda virem' que no ano Ce

ilâscirnentô de Ncsso senhor Jesus cristo, de mil novecentos e oitenta e dois aos 28 dias do mês

de ilezembrc nesta ,;idade de Goiânia Comarca de Goiânia e por me haver sido esta distribuÍda'

perarre mim, gscrevente e as testemunhas adiante nomeadas e assinadas' compareceraln partes

cntre si rustas, haviclas e contratadas, a saber:- De uma parte, como outorgantes vendedores' Dr'

'RIS 
REZENDE MACHÂ,Do, advogado, C.l. nÔ 239929-Go CPF no 002475701.25 e sua esposa

sra. rRrs DE ARAuJo RE$ENDE MAcHADo, do rar, c.t. no 129442-Go, brasiteiros, cônjuges,

residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua 38 no 485, Setor Marista' e' Çom9 outOrgadO

ccmprador, o sr. J,qIRO MACHADO CARNEIRo, braSileiro, industrial, casado ccm a §rê MARIA

cELtA FAGO ÇARNEIRO, residenie e domiciliado nesta capital, na Avenida Anhanguera no 443Ü,

Sercr Aeroporto, C I nú 25802-GO, CPF no 002 i27 A1t-+9, §essoas conhecidas de mim tabeliào

e das testemunhas, pelas proprias de que trato e dou Íá. E, perante as mesmas testemunhas,

pelps çutgrgantes vendedores me Íoi Íito que sendo senhores e 'fossuidores' a iusto título e

absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer dúvidas e Ônus, real, inclusive hipotecas'

rnesmo legal do lote de terras rural situado no municipio de Barra do Garças' Estado de Mato

Grosso, çJesmembrado de urna área maior denominada "Gleba c", denominado Fazenda vera

cruz com a superÍÍcie de 2.42A ha (dois mil. quatrocenlos e vinte hectares)' dentro dos seguintes

limites e conÍronlaÇÓes:- "começa no marco cravado na divisa das Fazendas viena e Drury',s

AmazÕnra e segue dividindo com e§tâ última pela reia de7'110'79 metros de extensáo e rumo

verdadei,O de 11c49,SE (11o49,SE)' até outro marco disposto no limite das terras pertencentes

ffi

c



Í.,+.

r: 
".1

rlil
1r

^lfM.

CÀRTORIC ít'I UIC ARTIACA
.i -l rt:,, r,rt:1!.j Cc f.lot:i:

L]\JR0 07Ê7-N

rn u^! uLr i,a 
090

ao#lransmitente, digo, a0 Sr, Amadeu Rodrigues Ferreira; daí, passa a limitar com estas
inicialmente, pelas retas cJe 3.761.36 metro§ e 3,400.00 metros de extensáo e rumos verdadeiros
de 74c59'S0 e 20ol Ê'NO,- respeÇlivamente, até um rnarÇo estabelecido junro à margem oirerta do
corregc Agua az-ul, epôs, por este curso dagua abaixo até sua barra com o Ribeiráo Zacarias e,
irna'lmtnte,rpor este acima, até o r-narco cravado na sua margem esquerda, na ÇonÍrontaçáo das
Ler!"as da Fazenda viena, daí, segue conÍirmando com estas pela reta de 3.430,00 metros de
exiensác g rum0 Vgldadelr0 de 68D39'NE, ate o marca primordíat ponto de parrida onde reve

corneÇo; cadastrado no INCRA sob o no901024049352, área total: 2.420,0, área utilizada:844,0,
áíea aproveitável 1880,0, mod. Fiscal: 80,0, no de mod. Flscais: 23,50, corn 0 ITR pago ate o
Dresente exercício: havido conforme escritura das notas do 1o Ofício de Baira do Garças, Maio
Grosso. iavrada às Íis. 32/33 do llvro 11 1, em 21,06.79, n0 valor de Cr$ 3.8g0,000,00,
devidamente matriculado no Cartorio cJe Begistro de Imoveis de Barra do Garças-M.Grosso soh o

nc 9.568 de ordern, acham-se, contratados com outorgado comprador por bem desta esoritura, e

na melhor Íorma de direito, para lhe vender, como de Íato vendido tem, reÍerido imóvel, pelo preçc

certo e alustado de Cr.$ 50.000.000,00(cinquenta miíhÕes de cruzqiros) importância essa que o§

i:ulorgantes ,renCedores conÍessarn e declaram já haver recebido em moeda corrente, pelo que

se dàc por pagos e satisÍeitos dancjo ao comprador plena e geral quitaçáo, prometendo por si e

seus sucesscres íazer boa, Íirme e valiosa essa venda, obrigando-se em todo o têmpo, como se

obrigar-.r a responder- pela evrcçáo de direito, pondo o outorgado comprador a par e a sal'ro de

iluaisquer dúvi<las íuturas e transmilindo na pessoa do mesmo todo o seu domínio' posse' direito

e aÇão ne cousa vendida, desde já, por bem, desta escritura e da cláusula CONSTITUT}' Pelo

outorgado comprador perante as mesmas testemunhas me foi dito que aceita essa escritura, em

seu inteiro teor, tal qual se acha redigida, Íicando ratiÍicado todo o dizer impresso. De tudo dou fti'

# Ên-, seguida, Íoram-me apresehtado os seguintes conhecimentos de impostos pAgOS e

certidoesr digo, certiÍico e dou Íe que o comprovante do pagahento do lmposto de Transmissáo
'inter-vivus" tem como as certidÕes negativas para com as Fazendas Públicas seráo anexadas ao
irasiado da presente escritura quando da apresentaçáo do mesmo jühto ao cartório de Registro
de imÓveis competenle, E por se acharem assim contratados, me pediram que lhes Íizesse a
presente escritura que, lhes sendo lida em voz alta, aceitararn, outorgararn e assinam com as
testemunhas Felix M. .Batalha, C.l. nc 793078-GO, e Maria Aparecida Borges da Costa, C.l. nÕ

793Ü78-G0. EU, esCrevenie juramentada, a escrevi. Eu, a escrevi e assino. (4.4,) lRls REZENoE

MACHADO. IRIS DE ARAUJO RESENDE MACHADO, JAIRO MACHADO CARNEIRO' E O qUC

.oí1tem o reÍerido ato, do qual bem e Íielmente mandei extrair esta certidáo. que conÍeri,

sr:L,sÇrevo, ciou Íá e assino em público e raso. NADA MAIS. Custas: R$ 26,76; Taxa Judiciária:



-".r-","*w
cARToRro ÍN»to ARTTAGA

+" J;rirr,irrtrr;lr* d* Ncti*

RS 9'35' paga conforme guia de recolhimento expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado +e
Goiás. emitida via rede mundial de computadores {internet), na data seguinte a emissào desie
al0, 0 reÍerido é verdade e dou Íé.

Goiânia" 17 de abril de 2012
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Lidianne CrÍstina

Escrevente
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