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CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes, 
qualificadas no ITEM I do QUADRO RESUMO, têm entre si justo e contratado o 
presente COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, obedecidas às condições 
adiante pactuadas e integradas pelos itens constante do QUADRO RESUMO, 
objeto da CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA que reciprocamente estipulam, 
outorgam e aceitam, a saber: 
 

CLAÚSULAS E CONDIÇÕES 
 

PRIMEIRA: DO TERRENO 
A OUTORGANTE é proprietária do imóvel descrito no ITEM II do QUADRO 
RESUMO.  
PARÁGRAFO ÚNICO: A OUTORGANTE, para a construção do edifício, poderá 
obter recursos junto a Instituições Financeiras, em conseqüência do que o terreno 
no seu todo, assim como as construções e benfeitorias que lhe forem acrescidas, 
poderão ser hipotecadas para garantia do empréstimo que for contraído, com o 
que o OUTORGADO concorda expressamente. Obriga-se a OUTORGANTE a 
promover a liberação total de quaisquer ônus ou hipotecas que incidam sobre a 
unidade compromissada ao OUTORGADO no prazo de até 180 (cento e oitenta) 
dias após a concessão do "habite-se" do edifício ou de até 90 (noventa) dias após 
a quitação, por este, de todas as obrigações contratuais, o que ocorrer por último. 
 
SEGUNDA: DO EDIFÍCIO 
A OUTORGANTE, visando promover no terreno acima mencionado uma 
incorporação imobiliária, na forma prevista na Lei 459l, de 16/12/1964, e 
legislação subseqüente, relativa à chamada propriedade horizontal, aprovou, junto 
a Prefeitura Municipal desta Cidade, projeto para a construção de um edifício, 
cuja denominação consta do ITEM II do QUADRO RESUMO, adiante 
designado de EDIFÍCIO. 
 
TERCEIRA: DO REGISTRO 
Subseqüentemente, a OUTORGANTE requereu ao Registro de Imóveis 
competente, o registro do Memorial de Incorporação, para a alienação das 
unidades-autônomas do futuro EDIFÍCIO, ao qual anexou as peças determinadas 
na citada Lei 459l/64 e no seu regulamento, baixado com o Decreto 55.815, de 
08/03/1965, conforme R.15 da matrícula nº 26.017 no Registro de Imóveis da 
4ªZona desta Capital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O OUTORGADO declara haver examinado, 
detidamente, todas as peças constantes do Memorial de Incorporação e da 
Minuta da futura Convenção de Condomínio, as quais são aceitas sem qualquer 
restrição. 
 

DO OBJETO DO CONTRATO 
QUARTA: DA UNIDADE-AUTÔNOMA 
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Perfeitamente inteirado da titulação da OUTORGANTE sobre o terreno e da 
incorporação que por ela está sendo promovida, o OUTORGADO resolveu 
integrar o empreendimento imobiliário na forma programada, de tal sorte que, ao 
final, lhe seja entregue, pronta e acabada, a unidade-autônoma do futuro 
EDIFÍCIO, prevista no item III do QUADRO RESUMO.  
 
QUINTA: DO PREÇO 
A OUTORGANTE promete vender ao OUTORGADO, e este se obriga a comprar, 
a unidade-autônoma referida na cláusula anterior, pelo preço constante no item 
IV do QUADRO RESUMO. 
 
SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O preço ajustado para a compra e venda será pago nas condições constantes do 
Item IV DO QUADRO RESUMO. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As parcelas previstas nas alíneas “a” do ITEM 
IV do QUADRO RESUMO vincendas até a data da expedição da “Carta de 
Habitação” ficam submetidas a reajuste monetário pela variação do ÍNDICE 
NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL – MERCADO (INCC-M), 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, cuja aplicação será feita 
mensalmente, a contar desta data até as datas de seus pagamentos. 
PARAGRAFO SEGUNDO: As parcelas previstas nas alíneas “a” do ITEM IV do 
QUADRO RESUMO vincendas após expedição da “Carta de Habitação” 
ficarão submetidas a atualização monetária pela variação do ÍNDICE GERAL DE 
PREÇOS – MERCADO (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, cuja 
aplicação será feita mensalmente até as datas de seus pagamentos. 
PARAGRAFO TERCEIRO: Sobre as parcelas previstas nas alíneas “a” do ITEM 
IV do QUADRO RESUMO vincendas após a data da expedição da “Carta de 
Habitação” incidirão, além de sua atualização monetária, juros 
compensatórios à base de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pela 
“Tabela Price” e computados a contar da mencionada data até as datas de 
seus pagamentos. 
PARÁGRAFO QUARTO: As prestações previstas nas alíneas “a” do ITEM IV do 
QUADRO RESUMO vincendas até a data da expedição da “Carta de Habitação 
serão pagas contra recibo. As parcelas previstas nas alíneas “a” do ITEM IV do 
QUADRO RESUMO vincendas após a data da expedição da “Carta de Habitação” 
serão, no ato da imissão do OUTORGADO na posse do imóvel, representadas 
por notas promissórias de mesmas características.  
PARÁGRAFO QUINTO: A parcela da alínea “b”, do ITEM IV do QUADRO 
RESUMO será paga através de financiamento a ser contraído pelo 
OUTORGADO, junto ao Agente Financeiro perante o qual venham a ser obtidos, 
pela OUTORGANTE, os recursos para o custeio parcial da construção do Edifício. 
Dito financiamento deverá ser obtido, pelo OUTORGADO, no prazo de trinta (30) 
dias contados da data em que for entregue, pela OUTORGANTE, a 
documentação que lhe couber para a viabilização do financiamento. Dita parcela 
será atualizada monetariamente, a contar da data da assinatura do presente 
instrumento até a de seu pagamento, pela variação do INDICE NACIONAL DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL – MERCADO (INCC-M) publicado pela Fundação Getúlio 
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Vargas. Na hipótese de que seja o OUTORGADO obrigado a contrair 
financiamento de menor valor, deverá ele pagar a diferença, à vista, no ato da 
escritura de compra e venda. Todas as despesas inerentes à obtenção do 
financiamento sejam elas de que natureza for, correrão de conta e 
responsabilidade do OUTORGADO. Dito financiamento será postulado pelo 
OUTORGADO por sua iniciativa e riscos e somente lhe será concedido pelo 
Agente Financeiro desde que satisfaça as exigências cadastrais. A obrigação de 
obter o financiamento é de integral responsabilidade do OUTORGADO, ficando a 
OUTORGANTE obrigada apenas e tão somente a fornecer a documentação 
exigida pelo Agente Financeiro, em razão do que fica perfeitamente claro e 
convencionado que até a celebração da escritura definitiva, a operação não se 
acha segurada contra riscos de vida e incapacidade física do OUTORGADO, de 
cuja responsabilidade a OUTORGANTE fica expressamente exonerada para 
todos os fins e efeitos de direito. Tais seguros se forem de interesse e 
conveniência do OUTORGADO, deverá ele, por sua iniciativa e próprias 
expensas, providenciar. A formalização do financiamento será feita por ocasião do 
contrato de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca ou de alienação 
fiduciária, a ser celebrado junto ao Agente Financeiro, no prazo acima pactuado. 
A contar da data em que a OUTORGANTE efetivar a entrega ao Agente 
Financeiro da documentação necessária ao financiamento (CND do INSS e 
individualização registrada) e até a data em seja celebrado o contrato de mútuo 
para o pagamento da presente parcela, incidirão sobre a mesma, além de sua 
atualização monetária, juros compensatórios calculados à base de 1% (hum por 
cento) ao mês, computados “pro rata” dia. 
PARÁGRAFO SEXTO: A escritura de compra e venda com financiamento e pacto 
adjeto de hipoteca ou de alienação fiduciária obedecerá às cláusulas padrão 
estabelecidas pelo Agente Financeiro, de acordo com suas normas. O 
OUTORGADO pagará o empréstimo que lhe for concedido pelo Agente 
Financeiro nas condições estabelecidas pelo último e de acordo com a legislação 
então vigente. 
PARÁGRAFO SÉTIMO: O OUTORGADO, pelo presente instrumento, declara 
que a quitação total do preço a lhe ser conferida na assinatura do contrato de 
compra e venda com mútuo junto ao Agente Financeiro, referente às parcelas 
ainda não pagas até aquela data, atenderá única e exclusivamente a uma 
exigência do Agente Financeiro, quando em realidade permanecerá ele devendo 
para a OUTORGANTE eventual saldo referente às parcelas impagas, 
confessando, desde logo, permanecer como devedor das mesmas, e obrigando-
se pelo presente instrumento a firmar, na data da celebração da compra e venda, 
uma Confissão de Dívida em favor da OUTORGANTE, a ser lavrada por 
instrumento público ou particular, a critério desta, na qual comparecerá, 
obrigatoriamente, fiador idôneo e avalista dos títulos de crédito devidos, sendo as 
despesas daí decorrentes de responsabilidade do OUTORGADO. 
PARÁGRAFO OITAVO: Na hipótese de antecipação no pagamento de quaisquer 
parcelas do preço, o respectivo valor será, para esse efeito, atualizado pela 
variação acumulada do respectivo indexador, a contar desta data até a de seu 
pagamento. 
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SÉTIMA: DA SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL 
Fica desde já ajustado entre as partes que se, por ato governamental, for extinto o 
ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL – MERCADO (INCC-
M), ou proibida a sua utilização como critério de reajustamento contratual, as 
prestações a ele vinculadas passarão a ser corrigidas pela variação do ÍNDICE 
GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGP-M). Se, por ato governamental, for 
extinto o ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGP-M) ou proibida a sua 
utilização como critério de reajustamento contratual, as prestações a ele 
vinculadas passarão a ser corrigidas pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 
DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI), aferido pela Fundação Getúlio Vargas, 
ou na falta deste, por outro de cálculo similar. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os débitos emergentes do presente contrato têm prazo de 
pagamento dilatado e neles não houve a inclusão de qualquer expectativa 
inflacionária. Em razão disso fica claro que a atualização monetária do saldo do 
preço representa sempre a recuperação do valor da moeda, como condição de 
que se mantenha o equilíbrio da base contratual (comutatividade), a qual não 
poderá ser afetada por qualquer medida governamental que implique em 
mudança do padrão monetário do País, tabelamento ou congelamento de preços 
e de obrigações pecuniárias, bem como proibição de indexação. Fica 
estabelecido, por isso mesmo que a manutenção dos reajustes aqui pactuados, 
durante a vigência do presente contrato, é condição essencial do negócio, o qual, 
como ato jurídico perfeito, não pode vir a ser prejudicado por legislação posterior, 
a teor do que preceitua a Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI. Não obstante 
a prevalência do acima disposto, na eventualidade de a OUTORGANTE se vir 
impossibilitada de aplicar os reajustes devidos, em conseqüência de medidas 
legais ou judiciais, as partes desde já pactuam que as prestações e o saldo 
devedor continuarão sendo reajustados como antes previsto e as parcelas que 
eventualmente deixarem de ser aplicadas às prestações serão corrigidas e 
incorporadas, de uma única vez, na primeira prestação que se vencer após a 
revogação da medida que impossibilitou a aplicação dos reajustes previstos. As 
partes declaram que o equilíbrio da equação econômico-financeira original que 
motivou a formalização do presente negócio jurídico só será efetivo se o preço da 
presente promessa de compra e venda, bem como as parcelas destinadas a 
viabilizar sua amortização em Reais, corresponderem, durante a vigência deste 
contrato, aos seus montantes atualizados pela variação do respectivo indexador. 
 
OITAVA: DO LOCAL DE PAGAMENTO 
As parcelas do preço serão pagas na sede da OUTORGANTE, ou onde esta 
indicar por escrito. O pagamento de qualquer prestação f ica 
condicionado à l iquidação das obrigações que já est iverem vencidas, 
mas não estabelecerá a presunção de quitação das que lhes tiverem vencimento 
anterior. Por igual, o seu resgate ao valor nominal ou incorretamente indexado 
não implicará, salvo manifestação expressa, em renúncia à atualização 
monetária, aos juros e a multa que lhe couberem. Fica estabelecido que a falta de 
recebimento de aviso de vencimento não exime o OUTORGADO de efetuar 
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qualquer dos pagamentos previstos no presente compromisso, nem justifica o 
atraso em sua liquidação. 
 
NONA: DO PAGAMENTO COM CHEQUE 
Sempre que houver qualquer pagamento relacionado com o presente 
compromisso pelo OUTORGADO através de cheque, a dívida somente se 
considerará quitada, após a compensação do mesmo; se houver dificuldade na 
compensação do cheque, as conseqüências serão suportadas pelo 
OUTORGADO, considerando-se como atraso no pagamento o prazo verificado 
entre o vencimento da prestação e a data em que for o cheque compensado, 
sujeitando-se o OUTORGADO ao pagamento das penalidades previstas neste 
instrumento. 
 

DAS PENALIDADES 
DÉCIMA: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA 
A impontualidade do OUTORGADO no pagamento de qualquer uma das 
prestações, referidas no item IV DO QUADRO RESUMO, importará, além da sua 
atualização monetária "pro rata" dia com base na variação do respectivo 
indexador, na incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração e de 
uma pena convencional de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da 
parcela vencida e impaga. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Sempre que houver incidência de juros de mora, 
atualização monetária e multa sobre as prestações em atraso, a OUTORGANTE 
poderá sacar Letras de Câmbio contra o OUTORGADO, para pagamento à vista, 
pelo valor destes acessórios, as quais poderão ser apresentadas, protestadas e 
cobradas judicialmente. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO DO COMPROMISSO 
O presente compromisso será rescindido na hipótese de inadimplemento 
contratual e, mormente, se o OUTORGADO deixar de atender em seus 
respectivos vencimentos, qualquer prestação ou encargo de sua 
responsabilidade. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica assegurado ao OUTORGADO o direito de purgar 
a mora no prazo de quinze (15) dias contados da notificação que lhe for feita, nos 
termos do Decreto-Lei 745/69. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A purga da mora deverá ser feita pelo valor principal, 
correção monetária, juros, multas, custas e honorários advocatícios na base de 
10% (dez por cento) sobre o total do débito. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Decorrido o prazo de que trata o Parágrafo Primeiro, 
sem que seja purgada a mora, ficará de pleno direito rescindido o presente 
contrato, consoante o estabelecido na Lei 459l/64. 
PARÁGRAFO QUARTO: Rescindido o presente compromisso, nos termos do ora 
previsto, perderá o OUTORGADO, em favor da OUTORGANTE, a título de pena 
convencional, 20% (vinte por cento) das quantias até então pagas. O saldo, 
depois de descontada a multa acima prevista e a comissão de corretagem, no 
valor de 6% (seis por cento) do preço, paga pela OUTORGANTE em razão do 
negócio, ser-lhe-á devolvido no mesmo número de parcelas mensais em que tiver 
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ocorrido o seu pagamento, vencível a primeira delas a 30 (trinta) dias contados da 
concessão do "habite-se" do EDIFÍCIO. 
PARÁGRAFO QUINTO: Caso a rescisão venha a ocorrer após a imissão do 
OUTORGADO na posse da unidade-autônoma, implicará ela na obrigação de 
imediata desocupação do imóvel, com a entrega das respectivas chaves à 
OUTORGANTE. Nesta hipótese, além da pena convencional prevista no 
parágrafo anterior, responderá o OUTORGADO, a título de ressarcimento de 
aluguéis pelo período de ocupação, por uma multa mensal cujo montante é fixado 
em 1% (um por cento) sobre o valor do preço ora ajustado, devidamente 
atualizado, bem como pelo ressarcimento das despesas necessárias a repor o 
imóvel nas condições que apresentava quando da ocupação. 
PARÁGRAFO SEXTO: Caso venha a se verificar a hipótese prevista no 
parágrafo antecedente, o OUTORGADO perderá, também, em favor da 
OUTORGANTE, todas as benfeitorias introduzidas no imóvel que não possam ser 
dele retiradas, renunciando, desde já, ao direito de retenção ou indenização. 
 

DA EXECUÇÃO DA OBRA 
DÉCIMA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DE ENTREGA 
O presente compromisso de compra e venda tem por objeto a entrega da unidade 
futura inteiramente concluída, nos termos e na forma do disposto no art. 43 da Lei 
4591/64, devendo a mesma ser construída de acordo com o projeto arquitetônico 
aprovado e as especificações constantes do memorial descritivo retro 
mencionado, ressalvadas as modificações que, nos termos deste contrato, nela 
venham a ser introduzidas. 
 
DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO PROJETO 
Independentemente de qualquer consulta ao OUTORGADO e sem que lhe caiba 
o direito de pleitear qualquer indenização, poderá a OUTORGANTE, sempre que 
se tornar necessário, alterar o projeto de construção do imóvel, em razão de 
imposições das boas normas técnicas de execução da obra ou de determinação 
ou exigência dos poderes públicos ou de empresas concessionárias de serviços 
públicos. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Sem prejuízo do disposto na presente cláusula, não se 
considerará infração ao projeto de construção, não dando às partes o direito de 
postular compensação ou indenização de qualquer espécie, eventual diferença de 
área para mais ou para menos, a qual não exceda a 5% (cinco por cento) do 
imóvel compromissado ou das partes comuns. 
 
DÉCIMA QUARTA: DA ALTERAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO 
Quanto ao Memorial Descritivo, a OUTORGANTE poderá, caso inexistam na 
praça, substituir quaisquer materiais ou peças ali especificadas, desde que por 
outros de qualidade similar. 
 
DÉCIMA QUINTA: DA HABITABILIDADE 
Fica expressamente convencionado que o EDIFÍCIO será considerado pronto e 
acabado, para todos os efeitos legais, desde que seja expedido pela Prefeitura 
Municipal o respectivo "habite-se", não podendo o OUTORGADO recusar-se a 
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receber as chaves da unidade quando lhe forem colocadas à disposição, nem 
impedir a instituição do condomínio de utilização. 
 
DÉCIMA SEXTA: DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS 
No ato da entrega das chaves e, como condição para a sua efetivação, o 
OUTORGADO, após vistoriar a unidade, assinará a DECLARAÇÃO DE 
ACEITAÇÃO das obras, na qual relacionará, se for o caso, a existência de 
defeitos a serem sanados.  
 
DÉCIMA SÉTIMA: DO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO 
Desde a data da concessão do "HABITE-SE", o OUTORGADO ficará responsável 
pelo pagamento das quotas de condomínio, provisória ou definitivamente 
estabelecidas pela Assembléia Geral. Até a instalação formal do condomínio, a 
OUTORGANTE administrará o edifício, rateando entre as unidades-autônomas as 
respectivas despesas. 
PARÁGRAFO ÚNICO: As unidades disponíveis no prédio, por não haverem sido 
ainda comercializadas pela OUTORGANTE, terão o valor da cota condominial 
reduzida para cinqüenta por cento (50%) do valor da cota normal, até que se 
efetive a sua comercialização. 
 
DÉCIMA OITAVA :DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA 
O prazo previsto para a conclusão da construção do EDIFÍCIO é o estabelecido 
no item V do QUADRO RESUMO, sujeito a uma antecipação ou prorrogação de 
até 180 (cento e oitenta) dias, sem que disso resulte ônus para qualquer das 
partes. O OUTORGADO, no entanto, somente será imitido na posse da unidade 
ora compromissada no ato da assinatura do contrato de compra e venda com 
mútuo e pacto adjeto de hipoteca ou de alienação fiduciária e desde que esteja 
pontualmente em dia no cumprimento de suas obrigações contratuais. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Dito prazo será prorrogado, ainda, por motivos de caso 
fortuito ou força maior que se consideram, entre outros, os seguintes: a) greves 
gerais ou parciais da indústria da construção civil; b) suspensão ou falta de 
transporte; c) falta de materiais na praça e/ou escassez de mão de obra; d) 
chuvas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; e) eventuais 
embargos decorrentes de medidas administrativas ou judiciais que não sejam 
motivadas por culpa ou erro técnico da OUTORGANTE; f) demora na execução 
de serviços que são próprios das empresas concessionárias de serviços públicos; 
g) demora dos poderes públicos na concessão do habite-se por razões 
independentes dos serviços de responsabilidade da OUTORGANTE; h) 
problemas conseqüentes da eventual demora na execução das fundações e no 
escoramento de prédios vizinhos; i) falta ou racionamento de água, energia 
elétrica ou combustíveis; j) guerras, revoluções, epidemias ou quaisquer 
calamidades públicas que impeçam ou reduzam o andamento normal da obra; k) 
exigência dos poderes públicos decorrentes de legislação superveniente; l) o 
atraso pelo OUTORGADO no cumprimento de suas obrigações contratuais; m) 
medidas determinadas pelo poder público que alterem o relacionamento entre a 
OUTORGANTE e os fornecedores, empreiteiras e empregados, afetando o 
andamento e o ritmo da obra. 
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DÉCIMA NONA: DA PROIBIÇÃO DE OBRAS INTERNAS NAS UNIDADES 
O OUTORGADO, antes do recebimento das chaves, não poderá executar 
qualquer serviço ou obra em sua unidade, pelo que a OUTORGANTE não 
aceitará qualquer solicitação nesse sentido, tendo em vista que o compromisso de 
compra e venda tem por objeto a futura unidade-autônoma concluída. A 
OUTORGANTE não concederá posse provisória e nem permitirá, sob nenhuma 
hipótese, a instalação de equipamentos ou a colocação de móveis. 
 
VIGÉSIMA :DAS DESPESAS COM LIGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
As despesas com reforços de redes e/ou com estações transformadoras que 
vierem a ser exigidos pelos poderes públicos ou por concessionárias destes 
serviços, posteriormente à aprovação do projeto, terão seu custo suportado pelo 
OUTORGADO na proporção de sua respectiva fração ideal de participação no 
terreno. 
 
VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA EMPRESA CONSTRUTORA 
A construção do edifício será executada pela Empresa referida no item VI do 
QUADRO RESUMO que responderá pela sua solidez e segurança pelo prazo de 
5 (cinco) anos e pelos vícios aparentes e ocultos pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
consoante o disposto na legislação vigente. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
Os direitos e obrigações emergentes deste contrato somente poderão ser cedidos 
e transferidos pelo OUTORGADO após anuência prévia e escrita da 
OUTORGANTE, a qual caberá a aprovação do cadastro do pretendente à 
aquisição e o direito ao recebimento de uma taxa de serviços de 1% (um por 
cento) sobre os valores pagos até a data da cessão e transferência. 
PARÁGRAFO PRIMEIIRO: A cessão e transferência ficam ainda condicionadas a 
que o OUTORGADO esteja absolutamente em dia com todos os respectivos 
pagamentos e demais obrigações contratuais e que o OUTORGADO e o 
Cessionário apresentem as suas certidões negativas fiscais e forenses, atestando 
inexistirem ações que prejudiquem a sua efetivação. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado à OUTORGANTE o direito de ceder 
ou caucionar a terceiros, no todo ou em parte, os direitos creditórios decorrentes 
deste instrumento, independente de aviso ou concordância do OUTORGADO, 
inclusive para servir de lastro à emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários - CRI, consoante o disposto na Lei 9.514, de 20.11.97.  
 
VIGÉSIMA TERCEIRA: DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 
A escritura de compra e venda com mútuo e pacto adjeto de hipoteca ou de 
alienação financeira será assinada quando o OUTORGADO tiver cumprido todas 
as obrigações estabelecidas no presente compromisso.  
 
VIGÉSIMA QUARTA: DO LOCAL DA ESCRITURA 
O OUTORGADO deverá comparecer no dia, hora e local aprazados pela 
OUTORGANTE, para receber a escritura de compra e venda, ficando 
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perfeitamente convencionado que o Cartório de Notas, se for o caso, será de livre 
escolha desta. 

 
VIGÉSIMA QUINTA: DAS DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO 
Todas as despesas com a escritura de compra e venda sejam elas de que 
natureza for, como imposto de transmissão e quaisquer outros tributos, registros, 
averbações, anotações, certidões, correrão por conta exclusiva do 
OUTORGADO, que deverá atendê-las anteriormente à sua celebração. 

 
VIGÉSIMA SEXTA: CONDIÇÕES PARA A IMISSÃO NA POSSE 
O OUTORGADO somente será imitido na posse do imóvel objeto deste 
compromisso, no momento em que a OUTORGANTE fizer a entrega das 
respectivas chaves, o que ocorrerá no ato de assinatura do contrato de compra e 
venda com mútuo, respeitado o disposto nas cláusulas Décima Oitava, Décima 
Nona e no Parágrafo Único abaixo. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Após o recebimento das chaves, obriga-se o 
OUTORGADO a manter a unidade em perfeito estado de conservação e a 
obedecer às recomendações técnicas constantes do Manual do Proprietário a lhe 
ser fornecido pela OUTORGANTE. 
 
VIGÉSIMA SÉTIMA: DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
Salvo as hipóteses de rescisão contratual, o presente compromisso é irrevogável, 
irretratável e de execução compulsória, sendo obrigatório às partes, seus 
herdeiros e sucessores. 

 
VIGÉSIMA OITAVA: DA PROPAGANDA DE VENDA 
Até a venda da última unidade-autônoma do Edifício, ficará assegurado à 
OUTORGANTE o direito de utilizar-se das paredes externas do prédio, bem como 
de seu terreno, para a colocação de placas indicativas das vendas, bem como 
utilizar a recepção, o hall e as demais coisas comuns, para a manutenção de 
corretores de plantão, aos quais será permitido mostrar às pessoas interessadas 
todas as dependências condominiais, podendo utilizar os elevadores, a portaria e 
os sanitários de uso comum. 
 
VIGÉSIMA NONA: DA PROPAGANDA DA OUTORGANTE 
Fica assegurado à OUTORGANTE o direito de manter em lugar visível, a sua livre 
escolha, durante 6 (seis) meses após a conclusão  das obras, um anúncio 
luminoso ou não, com o formato e as dimensões que entender. 
 
TRIGÉSIMA: DO SEGURO 
A contar da data do "habite-se" do Edifício e até que o OUTORGADO dê total 
cumprimento às suas obrigações contratuais de pagamento para com a 
OUTORGANTE, esta se assim o desejar, e no seu exclusivo interesse, sem 
qualquer responsabilidade frente ao OUTORGADO, caso não o faça, manterá o 
imóvel objeto deste compromisso segurado contra incêndio em empresa 
seguradora de sua livre escolha, seguro este que será promovido por exclusiva 
iniciativa da OUTORGANTE e por valor que a seu critério e/ou da própria 
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seguradora, reflita o valor de mercado da unidade, ficando o OUTORGADO 
obrigado a reembolsar a OUTORGANTE os valores dos prêmios, no prazo de até 
5 (cinco) dias contados do recebimento do aviso de pagamento, sob pena das 
cominações previstas nas cláusulas Décima e Décima Primeira. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A OUTORGANTE fica desde já constituída e nomeada 
procuradora bastante do OUTORGADO para, no caso de sinistro, receber da 
seguradora o valor da indenização, até o limite de seu crédito junto ao 
OUTORGADO. 
 
TRIGÉSIMA PRIMEIRA: DA VISITAÇÃO DAS OBRAS 
As visitas do OUTORGADO ao EDIFÍCIO, durante o período de construção, serão 
feitas com prévia e expressa autorização escrita da OUTORGANTE. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: DAS FINALIDADES DO EDIFÍCIO 
O OUTORGADO tem perfeito conhecimento de que o Edifício tem as finalidades 
abaixo especificadas, não podendo a unidade-autônoma compromissada ter outra 
destinação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Edifício CENTRO PROFISSIONAL NEO 
SUPERQUADRA CORPORATE composto de 04 lojas comerciais, unidades 
autônomas com frente para a via pública e acesso independente e de um 
condomínio de natureza comercial, composto de 88 salas comerciais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As lojas e os boxes de estacionamento com frente 
para a rua e acesso independente, integrantes do subcondomínio Centro 
Comercial Neo Superquadra Concept Mall terão destinação comercial. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As partes de uso comum dos dois Subcondomínios 
(Artigo 49, I.1 da Convenção de Condomínio) destinam-se à utilização coletiva de 
todos os condôminos do edifício. As partes de propriedade e uso comum de cada 
um dos Subcondomínios (Artigo 49.I.2 e I.3 da Convenção de Condomínio) 
destinam-se à utilização coletiva dos Condôminos de cada um deles 
respectivamente.  
 
PARÁGRAFO QUARTO: A totalidade dos boxes de estacionamento do 
condomínio “Edifício CENTRO PROFISSIONAL NEO SUPERQUADRA 
CORPORATE”, numerados de 01 a 94, localizados no primeiro, segundo e no 
terceiro pavimento, com acesso pela Rua Santa Catarina, é de propriedade e uso 
comum dos proprietários das salas dele integrantes, em cujas áreas se acham 
englobados. A sua utilização será feita por meio de manobrista deste condomínio, 
ficando assegurado a cada um dos proprietários dessas salas o direito de 
estacionar, em cada uma das vagas indeterminadas, 01 (um) automóvel. Os 
espaços vagos serão utilizados, por meio de manobrista, para fins de exploração 
comercial cuja receita e/ou despesa caberá ao condomínio.  
 
TRIGÉSIMA TERCEIRA: DO DOMICÍLIO DECLARADO E DA PROCURAÇÃO 
Para os efeitos de receber citações, interpelações e intimações judiciais ou 
extrajudiciais, assim como correspondências de qualquer espécie, o 
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OUTORGADO declara ter como endereço o já mencionado na sua qualificação, 
comprometendo-se a comunicar, por escrito e mediante recibo na segunda via, 
qualquer alteração do mesmo. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de que haja mais de um OUTORGADO, 
todos eles nomeiam-se e constituem-se, reciprocamente, procuradores uns dos 
outros, em caráter irrevogável nos termos do artigo 684 do Código Civil, para o 
fim especial de individualmente receberem citações, intimações e notificações 
decorrentes de procedimento judicial ou extrajudicial promovido pela 
OUTORGANTE em decorrência do inadimplemento contratual, valendo a 
diligência cumprida na pessoa de um deles como se cumprida fosse na pessoa de 
todos. 
 
TRIGÉSIMA QUARTA: DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 
A incorporação está submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as 
suas acessões, bem como os demais bens e direitos vinculados ao 
empreendimento, manter-se-ão apartados dos do patrimônio da OUTORGANTE e 
constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação e à 
entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes, conforme o 
disposto na Lei nº 10.931 de 02.8.2004, em razão do que: 
 

- O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos 
e obrigações do patrimônio geral da OUTORGANTE ou de outros patrimônios de 
afetação por ela constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas a 
esta incorporação. 

 
- A OUTORGANTE responde pelos prejuízos que der causa ao patrimônio 

de afetação. 
 
- Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente 

poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja 
integralmente destinado à consecução da edificação e à entrega das unidades 
imobiliárias aos respectivos adquirentes. 

 
- No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da 

comercialização das unidades imobiliárias componentes da incorporação, o 
produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação. 

 
- As quotas de construção correspondentes a acessões vinculadas a 

frações ideais serão pagas pela OUTORGANTE até que a responsabilidade pela 
sua construção tenha sido assumida por terceiros. 

 
- Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão 

utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação. 
 
- O reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito 

quando da alienação das unidades autônomas, na proporção das respectivas 
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frações ideais, considerando-se tão somente os valores efetivamente recebidos 
pela alienação. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA: DO FORO 
As partes, de comum acordo, elegem o Foro desta Cidade, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para que nele venham 
a ser dirimidas as dúvidas ou questões emergentes do presente contrato. 
 
E, por estarem assim de acordo, firmam o presente em três (3) vias de igual teor e 
forma, perante duas testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos. 

 
 

TRIGÉSIMA SEXTA 
QUADRO RESUMO 

I – PARTES 
 
OUTORGANTE:    ITAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, com sede nesta Capital, na Rua Jerônimo de Ornelas, 357, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.012.041/0001-40, por seu representante legal infra assinado. 
 
OUTORGADO(A)(S):   xxx 
 

II – TERRENO 
 

“O terreno constituído dos lotes nº 130, 131 e 132, medindo no total 26,50m de 
frente á avenida Assis Brasil, ao sul, por 53,83m de extensão da frente ao fundo, 
pela divisa oeste, onde divide com o lote 129, de Gabriel Jardim, 53,68m de 
extensão de frente ao fundo pela divisa leste, onde faz frente à rua Santa Catarina 
e forma esquina, sendo dos fundos ao norte, onde entesta com o lote 133 da 
firma Osório & Irmão, formada de 5 segmentos, com segue: partindo do 
alinhamento da rua Santa Catarina, uma linha de 8,90 m na direção leste-oeste, 
daí deflexiona em ângulo de 90º na direção sul-norte numa linha de 0,17m, daí 
retoma, em novo ângulo de 90º a direção leste-oeste, numa extensão de 8,80m, 
neste ponto, em nova deflexão de ângulo reto, busca a direção norte-sul, numa 
linha de 0,02m, para finalmente em outro ângulo de 90º, na direção leste-oeste, 
numa linha de 8,80m, fechar o perímetro. Origem: O imóvel está registrado em 
nome do proprietário junto ao ofício imobiliário da 4a. zona de Porto Alegre, Livro 
nº 2, RG, matrícula nº 26.017.”  
 

 
III – UNIDADES-AUTÔNOMAS 

 
a) SALA xxx 
 
 
 

IV – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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O preço ajustado para a compra e venda, no montante de R$ x (x mil reais), os 
quais serão pagos nas seguintes condições: 
 

a.1) R$ x (x mil reais) pagos neste ato a título de sinal e princípio de 
pagamento; 

  
a.2) R$ x (x mil reais), a serem pagos em 03 (três) parcelas, mensais e 

consecutivas, no valor de R$ x  (x mil reais), cada uma, vencível a primeira em 10 
(dez) de dezembro de 2011 e as demais em igual dia dos subseqüentes meses; 

 
a.3) R$ x (x mil reais), a serem pagas em 32 (trinta e duas)parcelas de R$ 

x (x mil reais), cada uma, vencível a primeira em 10 (dez) de março de 2012 e as 
demais em igual dia dos subseqüentes meses 

 
a.4) x (x mil reais), a serem pagas em x (x) parcelas de R$ x (x mil reais), 

cada uma, vencível a primeira em 20 (vinte) de dezembro de 2012 e as demais 
em igual dia dos subseqüentes anos; 

 
a.5) x (x mil reais), a serem pagos em 01 (uma) única parcela com 

vencimento até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2013, concomitante com a 
apresentação da carta de habitação emitida pela Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre; 

 
b) Xxxxxxxx  

 
 

V - PRAZO DE CONSTRUÇÃO 
O prazo previsto para a conclusão do EDIFÍCIO é Dezembro de 2013. 

 
VI - DA RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO 

A construção do Edifício será executada pela própria OUTORGANTE. 
 

Porto Alegre xx de outubro de 2011. 
 
 

__________________________________________________ 
ITAÚBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  

OUTORGANTE 
 
 

________________________________________________ 
OUTORGADO(A)(S) 

 
 

_________________________________________________ 
TESTEMUNHAS 

 


