
Documento: Certidão de Registro de Imóveis, sendo o nO de 
ordem 0244, de l° de dezembro de 1976. 
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1<1 TABELIONATO DE OTAS E IMÓVEIS - ALTAMIRA - PA 
C.N.P.j. 05.004.544!OOOI-45 ' __ ... 

Nédio luely Anchieta da,Na.<imento - ~é I~ 

Livro n° '---:0"""03""'-----'1 A..'O , 15s. L 1691\71 1 
Q: 1· OfiCIO ...\ \ 

C e r ti dão ~ Altamiiõl Z;; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

R E G 1ST R O D E I . )""""lliliI"ÍI"il,,~ill~~lmillll~I~II~lill"""1 
NaDE ORDEM: zero duzentos e quarenta e uatro (0244).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx 
DATA: primeiro de dezembro de 1.976.x.x'1'x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.'x.x.x.x.X .X.X.X.xx 

Certifico haver sido feita a transcriç, acima indicada, na qual consta o seguinte: 

REGISTRO: CLE ~ .03/75/32/0397. Impress1 o E,SCUdO Nacional. Ministério da Agricultura. Ins
tituto Nacional de Colonizasªo e Reforni" Agrária-INCRA. Contrato de. Alienação de Terras 
Públicas. Contrato de Alienação de TelT.a~· f1úblicas, área rural , que, entre si celebram o INSTI
TUTO 'NACIONAL DE COLONIZACAd E REFORMA AGRARIA-INCRA e COMEGA 
INDÚSTRIA DE PERFILADOS LTDA, aos 20 dias do mês de outubro de 1.976, presentes, de 
um lado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA , neste ato representado 
por seu Presidente, no exercício dos poderés 'que lhe conferem os artigos 25 e 51, do Reg,ulamen
to Ger~l, baixado pelo Decreto na 6~, 153, de [I ° de Fevereiro de 1.971, e de outro lado COMEGA 
- INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA, <1GC na 55.972.954/00 1, ajustam o presente Contrato 
de Alienação de Terras Públicas, sob as segpintes cláusulas e condições: Cláusula Prim'e!m: O 
INCRA, em virtude '4e licitação de terras Ç1úbli cas autorizada pela portaria do Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Agricultura na 255, de 19 de Maio de 1975, ajusta a presente alie
nação do Lote n° 44,.da Linha do Setor da Gleba Belo Monte , situada no Município de Senador 
José Porfírio, Estado do Pará, com a área t~tal aproximada de 3.000 ha (três mil hectares), ao 
licitante acima qualificado, tendo o lote. as cdnfrontações seguintes: Ao NORTE com os .Iotes nas . 
43' e 42, da mesnia gleba; ao SUL com áiFa 1e posseiros em fase del:egularização e ô lote na 46, 
da mesma gleba, a LESTE com âfea de posseiros em fase de regu larização 'e o lote, nO 42 da me§- . 
ma gleba; a OESTE com os lotes nas 46, 45 1e 43 da mesma gleba. Da área total apn?ximada re-'\ 
gistrada na cláusula primeira deste contrato, tleverão ser excluídas, se existentes, as áreas previs
tas nos itens 9.7 e 9.8 do Edital da Concorrêhcia na 03/75 procedendo-se, após o acerto contábil ' 
decorrente. Parágra fà Único: Integra o pres~nte contrato o Edital de Conco!Tên~ia na 03/75, pu
blicado no Diário Oficial da União de 06 de Junho de 1.975 (Seção I - Parte lI ). Cláusula SefJ!:!!1:. 
da: O preço convencionado é o constante da proposta vencedora, conforme Processo Administra
tivo INCRAlBR na 6979/75, importando noi total de Cr$-225.450,00 (duzentos e vinte e. ~inco 
mil, quatrocentos e cinqüenta cruzeiros), int~gralmente quitado neste ato. Cláusula Terceira: A 
alienação ora ajustada iem por objeto a imp;1antação de empresa rural, nos termos da instrução 
especial INCRA na 06/75, publicada no Diár(o Oficial da União de 06 de Junho de 1975. Cláusu-

--. Ia Quarta: A presente alienação foi objeto do assentimento prévio do Conse lho de Segurança 
Nacional nos' terlnos do artigo 89 inciso IV,l letra "a" da Emenda Constitucional nO I, de 17 de 
outubro de 1969. Cláusula Quinta: são obrigações do adquirente: a) dar início à implantação do 
anteprojeto previsto no it~m 9.12 do Edital nl 03/75, no prazo máximo.de 12(doze) meses a con
tar da assinatura deste , ins trumento; b) 'conclyir.a ilTIplantação do .anteprojeto de que trata a alínea 
anterior no prazo previsto na proposta apresentada; cabendo ao INCRA proceder às fiscalizações , 
necessárias, dentro de 05 (cinco) anos à partir da data deste contrato; c) explorar o lote atendendo 
aos princípios preconizados no Estatuto da ~erra e legislação pertin~nte. Cláusula Sexta: Ressal
vada a hipótese prevista na cláusula oitava, o áescumprim.ento pelo 'adquirente, de qualquer das 
obrigações contidas nas cláusulas do presente contrato, importa na sua resilição , de pleno direito, 
independentemente de qualquer procedimento ou medida judicial. Parágrafo Primeiro: Para o 
fim de exercer a vigilância e fiscali zação de que tratam os itens.9. 1 e 9.14 do Edital nO 03/75, fica 
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Cartório do 1 ° Ofício 
Altamira-Pará 

o INCRA desde logo autorizado pelo adquirente a proceder, " in loco", as verificações e vi storias 
necessárias, sem prejuízo de eventual fiscalização do Ministério da Agricultura. Parágrafo Se
gundo: qualquer oposição do adquirente que impeça ou diliculte a fiscali zação, constituirá moti
vo para a resilição do contrato nos termos desta cláusula. Cláusula Sétima: Ressalvada a hipótese 
prevista na cláusula oitava, resol vido o presente contrato , fi ca o lNCRA expressamente autoriza
do pelo adquirente a imitir-se na posse do lote e a promove r o cancelamento da transcrição, no 
competente registro imobiliário, do título aquis itivo originado do presente contrato. Parágrafo 
Primeiro: Imitido na posse do imóvel e cance lado o registro, o INCRA efetuará nova concorrên
cia relativa ao lote e benfei torias, restituindo ao adquirente inadimplente a importância paga pelo 
lote e indenizando as benfeitorias necessári as (Itens 9.3 e 9. 12 do Edital nO 03/75). Parágrafo 
Segundo: Da restituição e indenização de que trata o parágrafo anterior, será deduzido o valor 
dos débitos decorrentes de financiamento, de obrigações fi scais ou previdenciárias, de responsa
bilidade do adqu irente e incidentes sobre o lote. Parágrafo Terceiro: No caso da restituição e in
denização citadas nos parágrafos anteriores não serem sufi cientes para saldar os débitos existen
tes e tendo em vista o que dispõe o artigo 849, inciso II do Cód igo Civil , o INCRA se reserva no 
direito de exigir, por ocasião da nova li citação, a responsabilidade do novo adquirente pelo sa ldo 
devedor remanescente, desde que o primiti vo adquirente não disponha de condições para satisfa
ze- lo. Cláusula Oitava: O INCRA autoriza a constituição sobre o imóvel ora vendido, de hipote
ca em garanti a de financiamento s concedidos pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de 
Crédito Rural referidos no aliigo T da Lei nO 4.829, de 5 de novembro 1965 , ou por qualquer 
outra entidade oficial de créd ito, para exploração ou melhoria de propriedade, compreendidos na 
garant ia o imóvel e as benfeitorias dele constantes, inclusive quando se tratar de lote urbano, 
hipótese em que conslÍtuída a hipoteca , não terão aplicação as di sposições constantes das Cláu
sulas Sexta e Sétima, inclusive os parágrafos desta última, assegurando-se ao INCRA a condição 
de segundo credor hi potecário para a satisfação de seus créd itos con tra o adquirente, após o pa
gamento, por este de tudo que estiver a dever as entidades financiadoras, compreendendo princi
pal e acessório de qualquer natureza. Cláusula Nona: Fica eleito o Foro de Brasíl ia/DF, para di
rigir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, E por estarem assim justas e contrata
das, firmam o presente em 3(três) vias de igual teor e fo rma, na presença das testemunhas aba i
xo. Brasíl ia, 20 de Outubro de 1976. Cristiano Machado Neto. Presidente do !NCRA. Diretor do 
INCRA/DF. Delegação de competência . POliaria 939/74. Adquirente Eduardo Fausto de Almei
da. Comega - Indústria de Perfilados Ltda. P.P. Eduardo Fausto de Almeida. RG .981 308 
(SSP/SP). Testemunhas (assinatu ra ilegível). Testemunhas (assinatura ilegível). A 2' via deste 
contrato, acompanha da pl anta e memorial descritivo da área, constitu irá folha de livro Fundiário 
da Divisão de TelTas Públ icas do Departamento de Recursos Fundiários do INCRA. Altamira
Pará , OI de Dezembro de 1976. O Oficial do Registro (a) JOÃO MOR EIRA DA SILV A.X X. X.XX 

A V-I-0244-Procede-se a esta averbação para constar o cumprimento do Ofíc io nO 41 /SEAPA 5' 
Vara, ref Proc. 2002.39 .000 10.990-2, Belém-Pa, 17/0 1/2003. De ordem M.M. Juiz Federal da I' 
Vara no Exercício Cumulati vo da 5' Vara. DL Francisco de Ass is Garces Castro Junior, a deci
são (Tutela Antecipada), assinada Juíza Federal da 5' Vara DL' Silvia Elena Petry - Suspendendo 
o imóvel. Assim está. O referido é verdade e dou fé. A ltamiralPa, 10 de Março de 2003. A Ofici
ala em Exercício (a) JOSAFÂNIA MARTINS.x.x.x.x.x .x.x.x .x .x.x.x.xx.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x 

AV-2-0244-Procedo a presente averbação, de acordo com o Oficio n° 028/08 assinado pelo Df. 
Amarildo José Mazutti, MM. Jui z de Direito Substituto da 2' Vara desta Comarca, em cumpri
mento ao determinado na consulta ao MM . Conegedor de Justiça das Comarcas do Interior, pro
tocolo nO 2008 .7.003 872-4, procedo o cancelamento do AV-l acima de acordo com o Ofício n° 
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C. N .P .I. 05.004.544/0001-45 
Nédio Suely Anchieta da Nascimento ~ 0f1Ct<..1 ~ Interina 

Cartório do 1 "'Ofício 
Altamíra - Pará 

134/SEAPA - 5' Vara, devidamente assinado pejo SI'. Rodolfo Farah Giseke - Diretor deSeeretr-
I ' ria, Seção Judiciária do Pará, Juízo Federal 5' Vara Belém-Pará, ex traído decisão proferida n'o 

agravo de instrumento nO 2003 .01.00.002474- J em que é Réu Okura Fujiwara e outro, Autor. 
INCRA em 13/02/2003 , ficando devidamente cancelada a presente averbação. O referido é ver- . 
dade e dou fé. Altamira-Pará, 03 de beze)Tlbro de 2008. A Oficial Interina (a) NÁD1A SUEL Y 
AN CHIET A DO NASCIMENTO.x .x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x .x.x. x. x.x .x. x.x.x. 
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