CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO COM
PAGAMENTO PARCELADO DO PREÇO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 38
da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, com as alterações introduzidas pela Lei nº
10.931/04 3 Lei nº 11.076/04, as partes adiante qualificadas nos itens 01 e 02 do QUADRO
RESUMO, têm, entre si, justo e contratado o presente negócio de venda e compra de lote
urbano com pagamento parcelado do preço, com a constituição de garantia mediante
alienação fiduciária do imóvel, mediante cláusulas, termos e condições adiante estipulados,
estabelecidos de conformidade com a referida Lei 9.514/97 e alterações posteriores,
especialmente o art. 22 e seu parágrafo único, c.c. o art. 5º e seu § 2º.

I - QUADRO RESUMO
ITEM 01 – DA VENDEDORA E CREDORA/FIDUCIÁRIA
ITEM 02 – DO(S) COMPRADOR(ES) E DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S)

ITEM 03 – OBJETO
O lote objeto deste contrato está situado no loteamento denominado [...], devidamente
registrados sob n. [...] junto ao [...] Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de [...], e tem as
seguintes características e confrontações: LOTE: (...) da QUADRA: (...), mede com frente
para [...][...] metros. Nas laterais mede [...] metros e nos fundos mede [...] metros. Quem do
lote olha para a rua, à esquerda, confronta com o lote [...], à direita confronta com o lote [...] e
nos fundos confronta com o lote [...], todos da mesma quadra. Sua área total é de [...] metros
quadrados.
Registro do loteamento:
_______________/SP.

Matrícula

nº

_____

do

Registro

de

Imóveis

de

Origem: A VENDEDORA adquiriu a área loteada em decorrência de compra e venda,
devidamente registrada sob nº R. na Matrícula junto ao Registro de Imóveis desta comarca
de ____________________:
ITEM 04 – PREÇO - PAGAMENTO PARCELADO:
R$ (...) – objeto da garantia de Alienação Fiduciária constituída na forma deste instrumento.
Valor de Entrada:
Saldo a Parcelar:
Número de Parcelas:
Periodicidade: Mensal
Índice de Correção: IGPM-FGV
Juros anuais: 12% aa
Sistema de amortização:
DO VALOR DA GARANTIA (Valor do Lote para fins de leilão):
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R$(.......), correspondente ao valor dado pelas partes ao lote para a hipótese de público leilão
previsto na Lei 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº
11.076/04, sujeito à atualização monetária, conforme previsto na cláusula 4ª e seu § 2º deste
contrato.
ITEM 05 – DATAS DE VENCIMENTO DAS PARCELAS MENSAIS:
De __/____/_____
A
__/____/_____.
ITEM 06 – LOCAL DE PAGAMENTO:
Segunda a Sexta-feira, no horário bancário, em qualquer banco integrante do sistema de
compensação através da quitação dos “boletos”, ou, caso não sejam recebido os “boletos”, no
endereço da VENDEDORA.
ITEM 07 – PRAZO DAS OBRAS:
PRAZO PARA A ENTREGA DOS LOTES

ITEM 08 – DO SEGURO
Seguro de Morte e Invalidez Permanente (MIP/Prestamista) – valor a ser segurado: R$
.................
Obs.: Os seguros somente entrarão em vigor se e quando o respectivo prêmio mensal
passar a ser pago (ou seja, a partir da data da efetiva contratação, se houver).
Composição de Renda:
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II - CLAÚSULAS E CONDIÇÕES
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Objeto do presente contrato é aquele discriminado
no item “03” do quadro resumo.
1.1 – A VENDEDORA, a justo título, é proprietária e legítima possuidora do imóvel
constituído por um lote de terreno descrito e caracterizado no item “03”., completamente
livre e desembaraçado de ônus real de qualquer natureza, hipotecas legais ou
convencionais, dúvidas e ou dívidas de encargos fiscais.
1.2 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a VENDEDORA aliena ao(s)
COMPRADOR(ES) e DEVEDOR(ES), o imóvel descrito no item 03 do quadro resumo,
pelo preço certo e ajustado no item 04 do mesmo quadro, nas condições nele
enunciadas, que o(s) COMPRADOR(ES) se obriga(m) a pagar no prazo, na forma e nas
condições convencionadas, transmitindo-lhe(s), desde já, toda a posse, domínio, direito
e ações que a VENDEDORA tem sobre o aludido imóvel, obrigando-se a todo tempo,
por si e seus sucessores, a fazer a presente venda sempre boa, firme e valiosa, bem
como a responder pela evicção de direito.
1.3 O Lote de Terreno, objeto do presente, terá sua infraestrutura totalmente construída e
acabada pela VENDEDORA de acordo com os projetos e memoriais descritivos
arquivados no Registro de Imóveis competente, caracterizando o presente negócio
como venda de imóvel ao COMPRADOR, que concede o uso gratuito pela
VENDEDORA pelo período necessário a execução das obras de infraestrutura, sem
que haja qualquer relação contratual de empreitada, prestação de serviço ou outras
entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DO REAJUSTE E DO PARCELAMENTO.
2.1 - O preço certo e ajustado da venda ora pactuada é aquele discriminado no item 04 do
quadro resumo, a ser pago de acordo com suas especificações.
2.1.1 - Não esta incluso no preço estipulado do item “2.1” acima, a verba de
comissão de corretagem no valor máximo de 4% (quatro por cento) que deverá ser
pago diretamente pelo(s) COMPRADOR(ES) à corretora que intermediou a compra
e venda.
2.1.2 - A VENDEDORA recebeu do(s) COMPRADOR(ES), nesta data, a quantia
descrita no item 04 do quadro resumo, a título de sinal e princípio de pagamento,
MEDIANTE A ENTREGA, EM CARÁTER PRO SOLVENDO, DO CHEQUE A
SEGUIR ESPECIFICADO: (......)
2.1.3 - O saldo devedor, ou sejam (valor por extenso), será pago pelo(s)
COMPRADOR(ES) em parcelas mensais, de acordo com os itens 04 e 05 do
Quadro Resumo.
2.2 – Sobre o preço de forma parcelada, conforme estabelecido no Quadro Resumo, item 4,
incidirão sobre as parcelas de pagamento do preço as disposições deste contrato referentes
à incidência de reajustes, juros, apuração de diferenças e incluídos os valores referentes às
despesas com o Seguro Prestamista, este se for o caso.
.
2.3 - A data-base para incidência do reajuste será o dia 1º (primeiro) do mês de assinatura
deste contrato.
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2.4 - O índice base para a atualização das parcelas de pagamento do preço, acrescido de
juros anuais, amortizados segundo o sistema de amortização estão constante do quadro
resumo item 4.
2.5 - As prestações e parcelas terão vencimento no dia primeiro de cada mês subsequente
ao da assinatura deste contrato. Em caso de o vencimento ocorrer em dia sem expediente
bancário, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil seguinte a essa data.
2.6 – O(s) COMPRADOR(ES) reconhece(m) expressamente que os reajustes e os juros
aqui pactuados têm por objetivo preservar o efetivo valor do preço estipulado para a compra
do Lote e, em virtude do pagamento parcelado, é imprescindível para a manutenção do
equilíbrio econômico e financeiro deste contrato, até sua final liquidação.
2.7 - É condição essencial para liquidação final do presente contrato, não só o pagamento
integral do saldo devedor do preço, nos termos e condições contratuais, mas, também, o
pagamento de obrigações e encargos decorrentes deste contrato e/ou incidentes
sobre o imóvel, entre eles os tributos, as despesas condominiais e/ou as contribuições
associativas, com eventuais multas, juros e outros encargos, os emolumentos de registro
imobiliário, seguros, taxa de administração de crédito e quaisquer outros encargos legais e
contratuais a que estiver sujeito o COMPRADOR, bem como ressarcir à VENDEDORA
esses pagamentos nas hipóteses em que esta os tenha efetivado em lugar do
COMPRADOR, convencionando as partes que aos valores desses ressarcimentos aplicarse-ão reajuste monetário, juros e multa com base nos índices, taxas e critérios estipulados
para reajuste do preço e para a hipótese de mora.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES
3.1 - Se o índice adotado neste instrumento for extinto ou congelado, ou por qualquer motivo
tornar-se inaplicável, integral ou parcialmente, ou ainda se deixar de refletir a correta
atualização monetária, será substituído pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna - IGP-DI.
3.2 - Se o mesmo ocorrer com relação ao IGP-DI, fica eleito como seu substitutivo o índice
IPCA, publicado pelo IBGE.
3.3 - Se as hipóteses previstas no item 3.1 ocorrerem também com relação ao índice
substituto, as partes deverão escolher novo índice, que melhor reflita a variação do custo da
construção ou a desvalorização da moeda corrente, conforme o caso, sempre apurado e
publicado por instituição de reconhecida idoneidade.
3.4 - A comunicação da substituição de índices deverá ser feita pela VENDEDORA ao(s)
COMPRADOR(ES) e terá efeito meramente confirmatório, razão pela qual a substituição se
operará a partir do fato que lhe deu origem, e não a partir da comunicação.
3.5 - Se em virtude de lei posterior, admitir-se correção em prazo inferior ao que é admitido
nesta data, concordam as partes desde já, em caráter irrevogável e irretratável, que a
correção será feita automaticamente nessa periodicidade, independentemente de qualquer
notificação judicial ou extrajudicial.
CLÁUSULA QUARTA - DO DESCONHECIMENTO TEMPORÁRIO DOS ÍNDICES
4.1 - No caso de desconhecimento dos índices de reajuste estabelecidos neste contrato, por
qualquer motivo, até as datas ajustadas para pagamento, faculta-se à VENDEDORA a
aplicação provisória da última atualização, ou a projeção do índice, efetuando-se um acerto
de contas no mês imediatamente subsequente ao que for publicado o índice.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS:
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5.1 – O(s) COMPRADOR(ES) deverá(ão) efetuar os pagamentos de sua(s)
responsabilidade(s) no local que a VENDEDORA vier a indicar, dentro do horário bancário.
5.2 - O pagamento deverá ser efetuado em moeda vigente no território nacional, à época do
vencimento.
5.3 - Todos os pagamentos efetuados em cheques deverão ser feitos por meio de cheques
nominais, pagáveis nesta praça e de emissão do(s) próprio(s) COMPRADOR(ES).
5.4 - É vedada qualquer outra forma de pagamento, como Documentos de Ordem de
Crédito (DOC), Ordem de Pagamento (OP), Transferência Eletrônica Disponível (TED),
depósito em contas da VENDEDORA, ou outras modalidades de crédito, que não serão
consideradas como cumprimento da obrigação, salvo consentimento expresso da
VENDEDORA.
5.5 - A VENDEDORA não estará obrigada a receber prestações e/ou parcelas
subsequentes sem que tenham sido pagas as anteriores, com seus respectivos encargos,
na forma ajustada.
5.6 - O pagamento de qualquer parcela de preço não pressupõe o pagamento de parcelas
vencidas anteriormente.
5.7 - O recebimento por antecipação de qualquer prestação ou parcela do saldo do preço
não significará novação, nem modificação do avençado e alteração do vencimento daquelas
remanescentes.
5.8 - A VENDEDORA poderá, a seu critério, indicar instituição financeira para realizar os
respectivos recebimentos, caso em que as despesas bancárias com a cobrança serão
acrescidas ao respectivo boleto.
5.9 - A falta de recebimento de aviso de cobrança, não justificará quaisquer atrasos nos
pagamentos, os quais, nesse caso, deverão ser efetuados nos escritórios da VENDEDORA.
5.10 - Ainda no caso de falta ou atraso no recebimento de aviso de cobrança, fica
ressalvado o direito de a VENDEDORA cobrar do(s) COMPRADOR(ES) qualquer diferença
de valor entre a quantia paga pelo(s) COMPRADOR(ES) e o montante efetivamente devido,
tais como diferenças decorrentes da incorreta aplicação do reajuste monetário na forma
prevista neste Contrato.
5.11 - A VENDEDORA não se responsabiliza pelo pagamento das prestações em local
diverso daquele estipulado nesta cláusula.
5.12 - Todas as notificações decorrentes deste contrato serão feitas com base no endereço
comunicado pelo comprador e constante deste instrumento, presumindo-se válidas caso o
comprador não tenha, anteriormente, dado inequívoca ciência de alteração de sua
residência, sujeitando-se às consequências desta omissão.
CLÁUSULA SEXTA - DAS AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS:
6.1 - Fica assegurado ao(s) COMPRADOR(ES) o direito de antecipar o pagamento, total ou
parcial, do saldo devedor, desde que com a devida atualização monetária do preço pelos
índices constantes deste instrumento e com os acréscimos contratuais, ainda que aplicados
proporcionalmente até a data em que for realizada a antecipação dos valores.
6.2 - A antecipação parcial do saldo devedor não podendo ser inferior ao valor atualizado de
uma parcela, e será feita a partir da última parcela a vencer e ainda não paga.
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6.3 - É vedado o pagamento antecipado de parcelas do saldo devedor enquanto houver
parcelas vencidas e não pagas.
6.4 - Das parcelas cujos valores estiverem acrescidos de juros, os juros serão abatidos
proporcionalmente à data do pagamento antecipado.
6.5 – O(s) COMPRADOR(ES) deverá comunicar à VENDEDORA a sua intenção de efetuar
antecipações de pagamento, totais ou parciais, com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência, para que a VENDEDORA possa calcular o montante correto das parcelas
para pagamento antecipado, nos termos deste contrato.
CLAUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO
7.1 - O atraso no pagamento de qualquer parcela devida em razão do presente contrato fará
incidir sobre o valor da parcela (sem prejuízo da constituição em mora e conseqüente
consolidação da Alienação Fiduciária conforme o disposto neste instrumento):
7.1.1 - atualização monetária pelos índices estipulados neste contrato, apurada dia a
dia até o dia final da liquidação;
7.1.2 - juros de mora de 1% (um por cento) a cada mês ou fração de mês;
7.1.3 - multa moratória de 2% sobre o valor da dívida vencida e não paga;
7.1.4 - despesas judiciais e extrajudiciais provocadas pelo atraso, inclusive despesas
com expedientes de cobrança e de notificação, inclusive emolumentos e
honorários advocatícios, desde já fixados em 10% (dez por cento) sobre o
débito total apurado, em se verificando a intervenção de profissional.
7.2 - A multa moratória será imediatamente elevada ao maior limite que venha a ser
admitido em lei, a partir da entrada em vigor da lei que contiver tal estipulação.
CLAUSULA OITAVA - DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
8.1 - Como garantia do integral pagamento do principal, juros, multa, custas, encargos legais
e contratuais, e quaisquer outras importâncias que venham a acrescer à dívida nos termos
deste
contrato,
o(s)
COMPRADOR(ES),
doravante
denominado(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) em tudo o que disser respeito à dívida e à alienação
fiduciária, neste ato aliena à VENDEDORA, doravante denominada simplesmente
CREDORA/FIDUCIÁRIA em tudo o que disser respeito ao crédito e à alienação fiduciária, o
lote descrito e caracterizado no item 3 do QUADRO RESUMO – cujo título aquisitivo é o
presente contrato – sendo esta alienação feita em caráter fiduciário, abrangendo futuras
acessões, melhoramentos e benfeitorias que vierem a ser efetuadas ou incorporadas ao
mesmo, nos termos e para os efeitos do art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº 11.076/04.
8.1.1 Por força deste contrato o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) cede(m) e
transfere(m) à CREDORA/FIDUCIÁRIA, sem reserva alguma, a propriedade fiduciária
e a posse indireta, reservando-se a posse direta na forma da lei, e obriga-se, por si e
por seus sucessores, a fazer esta alienação fiduciária sempre boa, firme e valiosa, e a
responder pela evicção, tudo na forma da lei.
8.2 - Enquanto adimplente, fica assegurado ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) a livre
utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária, respeitado o
término das obras de infraestrutura e as autorizações e ou alvarás expedidos pelos órgãos
públicos competentes.
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8.3 - A garantia fiduciária ora contratada abrange o lote identificado no item 3 do QUADRO
RESUMO e todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem
acrescidas e permanecerá pelo tempo necessário ao integral pagamento do saldo devedor,
reajustado, e seus encargos, e até que o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) cumpra(m)
integralmente todas as demais obrigações relativas ao contrato e ao imóvel, valendo como
prova de extinção da garantia ora estipulada somente o termo de quitação fornecido pela
CREDORA/FIDUCIÁRIA
ao(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S),
resolvendo-se
a
propriedade fiduciária do imóvel, nos termos do artigo 25 e parágrafos da Lei 9.514/97, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº 11.076/04.
8.4 - Como alienante, em caráter fiduciário, o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S):
8.4.1 - se pessoa física, declara não estar sujeito à apresentação da CND/INSS, por
não ser contribuinte desse órgão;
8.4.2 - se pessoa física, solteira, viúva, divorciada ou separada judicialmente, declara,
sob responsabilidade civil e criminal, que não está vivendo em união estável
prevista nos arts. 1.723 a 1.727 do Código Civil vigente, razão pela qual o
imóvel ora adquirido e objeto da alienação fiduciária é de sua única e exclusiva
propriedade; caso contrário tem eficácia o disposto no item “8.5” abaixo;
8.4.3 - se pessoa jurídica não isenta da apresentação da CND/INSS e da CQTF/SRF,
apresenta neste ato cópia autenticada das referidas certidões;
8.4.4 - se pessoa jurídica isenta da apresentação da CND/INSS e da CQTF/SRF, em
razão das atividades de seu objetivo social, declara, sob responsabilidade civil
e criminal, que o imóvel objeto da presente alienação fiduciária não faz parte do
seu ativo permanente, estando assim dispensada da apresentação das
referidas certidões, de conformidade com os disposto na Ordem de Serviço OS
nº 182, de 30/01/98, itens 8.1 e 8.1.1, da Diretoria de Arrecadação e
Fiscalização do INSS, e da Instrução Normativa nº 80, de 23/10/97, da
Secretaria da Receita Federal.
8.5 - Não se verificando a hipótese do item “8.4.2”, supra, comparece, neste ato, a(o)
companheira(o) do DEVEDOR/FIDUCIANTE, qualificada(o) no item 2 QUADRO RESUMO,
com quem vive em regime de união estável, dando sua integral anuência à alienação
fiduciária em garantia, sem que tal concordância tenha qualquer reflexo de caráter
registrário, pois não infringidos os princípios da especialidade subjetiva e da continuidade.
8.6 - Mediante o registro do contrato de alienação fiduciária, ora celebrado, estará
constituída a propriedade fiduciária em nome da CREDORA/FIDUCIÁRIA, e efetiva-se o
desdobramento da posse, tornando-se a CREDORA/FIDUCIÁRIA possuidora indireta e
mantendo-se o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) como possuidor direto do imóvel objeto
da garantia fiduciária.
8.7 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), a partir desta data, obriga-se a manter,
conservar e guardar o imóvel objeto do presente contrato e a pagar pontualmente todos os
impostos, taxas e quaisquer outras contribuições ou encargos que incidam ou venham a
incidir sobre o mesmo ou que sejam inerentes à garantia, tais como contribuições devidas à
associação que congregue os moradores do loteamento, se houver.
8.8 - Se a CREDORA/FIDUCIÁRIA, em razão de inadimplemento do(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), vier a pagar algum dos encargos e/ou despesas
decorrentes de obrigação contratual ou legal, o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S)
deverá(ão) reembolsá-la dentro de 05 (cinco) dias, contados do recebimento de sua
comunicação, pelo valor pago, com os acréscimos previstos na cláusula 9ª deste contrato,
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sem prejuízo da constituição em mora e consequente consolidação da Alienação Fiduciária
conforme o disposto neste instrumento.
8.9 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) compromete(m)-se a, no caso de realizar
construção no lote, a obter as licenças administrativas necessárias e a CND do INSS, bem
como a promover as necessárias averbações junto ao Registro Imobiliário respectivo,
passando tais benfeitorias a integrar o imóvel para todos os fins de direito.
8.9.1 - De acordo com o disposto na parte final do § 4º do art. 27 da Lei 9.514/97, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº 11.076/04, em
nenhuma hipótese haverá direito de retenção por acessões e/ou benfeitorias
realizadas no lote.
8.9.2 - Na hipótese de a propriedade do imóvel dado em garantia se consolidar em
nome da CREDORA/FIDUCIÁRIA, e tendo em vista o disposto nos §§ 4º e 5º
do art. 27 da Lei 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04
3 Lei nº 11.076/04, a indenização por benfeitorias nunca será superior ao saldo
que sobejar, depois de deduzidos todos os valores da dívida e demais
acréscimos e despesas legais, sendo que, se após as deduções não houver
saldo, ou ainda não havendo a venda do imóvel no leilão, não haverá nenhum
direito de indenização pelas benfeitorias.
CLAÚSULA NONA - DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
9.1 - Nos termos do parágrafo 2º do art. 26 da Lei 9.514/97, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº 11.076/04, fica estabelecido um prazo de carência de 30
(trinta) dias, a contar do vencimento e não pagamento de qualquer das prestações, valores
e/ou encargos contratuais e legais, para então proceder-se à constituição em mora do(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), nos termos do parágrafo único desta cláusula.
9.1.1 - Transcorrido o prazo de carência a que alude o “caput” desta cláusula, o(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) será(ão) intimado(s), nos termos do § 1º
do art. 26 da Lei 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº
10.931/04 3 Lei nº 11.076/04, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a
prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento,
acrescida(s) de correção monetária, juros e multa convencionada na cláusula
7ª deste contrato, bem como outras penalidades e demais encargos
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, contribuições condominiais
e associativas imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança, de
intimação e de honorários advocatícios.
9.2 - A intimação, nos termos do art. 26 e seus parágrafos da Lei 9.514/97, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº 11.076/04, obedecerá os seguintes
procedimentos:
9.2.1 - a intimação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis da circunscrição
imobiliária onde se localizar o imóvel, podendo, a critério desse Oficial, vir a ser
realizada através do Registro de Títulos e Documentos da Comarca da
situação do imóvel, ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou, ainda, pelo
Correio, com aviso de recebimento;
9.2.2 - a intimação será feita pessoalmente ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), ou
a seu representante legal ou a procurador regularmente constituído. Se o
destinatário da intimação se encontrar em local incerto e não sabido, certificado
pelo Oficial do Registro de Imóveis ou pelo de Títulos e Documentos, competirá
ao primeiro promover a intimação por edital, publicado por três dias, ao menos,
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em um dos jornais de maior circulação no local do imóvel ou noutro de comarca
de fácil acesso, se, no local do imóvel, não houver imprensa com circulação
diária.
9.3 - Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação
fiduciária.
9.4 - Na hipótese de o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) não purgar(em) a mora no
prazo assinalado no item 9.1 deste contrato, o Oficial do Registro de Imóveis, certificando
esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da
propriedade em nome da CREDORA/FIDUCIÁRIA, à vista da prova do pagamento, por
esta, do imposto de transmissão inter vivos – ITBI, nos termos do art. 26 e seu § 7º da Lei
9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº 11.076/04.
CLAUSULA DÉCIMA - DO LEILÃO PÚBLICO
10.5 - Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, a CREDORA/FIDUCIÁRIA, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da averbação de que trata o § 7º do artigo 26 da
Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº 11.076/04,
promoverá público leilão extrajudicial para a alienação do imóvel, nos termos do artigo
27 da mesma Lei, respeitadas as disposições a seguir:
10.5.1

- os públicos leilões serão anunciados mediante edital único, publicado por
03 (três) dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no local
do imóvel ou em outro jornal de comarca de fácil acesso, se no local do
imóvel não houver circulação diária de jornal; o primeiro leilão será feito
10 (dez) dias após a primeira publicação, e o segundo leilão, se necessário,
será realizado 05 (cinco) dias após o primeiro;

10.5.2

- no primeiro público leilão o imóvel será ofertado pelo valor estabelecido
no item F do QUADRO RESUMO (valor da garantia), devidamente
reajustado;

10.5.3

- se, no primeiro leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor
reajustado do imóvel (valor da garantia – item “5” do quadro resumo,
será realizado o segundo leilão, 05 (cinco) dias após o primeiro; se o
lance for superior, a CREDORA/FIDUCIÁRIA entregará ao(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) a importância que sobrar, na forma
estipulada no item “10.5.7” a seguir;

10.5.4

- no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou
superior ao valor da dívida e seus acréscimos, das despesas, dos
encargos legais e contratuais, inclusive tributos, e das contribuições
condominiais e associativas; se o lance for inferior poderá ser recusado
ou aceito, a critério exclusivo da CREDORA/FIDUCIÁRIA, sem que disso
caiba qualquer indenização ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(ES),
considerando-se, em qualquer hipótese, extinta a dívida do
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) perante a CREDORA/FIDUCIÁRIA, o
mesmo ocorrendo se não houver licitante;

10.5.5

- extinta a dívida, a CREDORA/FIDUCIÁRIA, no prazo de cinco dias a
contar da data do segundo leilão, colocará à disposição do(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) o termo de quitação da dívida;
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10.5.6

- a CREDORA/FIDUCIÁRIA, já como titular do domínio pleno do imóvel,
em razão da consolidação, transmitirá seu domínio e posse, direta e/ou
indireta, ao licitante vencedor;

10.5.7

- nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, a
CREDORA/FIDUCIÁRIA entregará ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) a
importância que restar, depois de deduzidos os valores da dívida e das
despesas e encargos de que tratam o item 10.6 a seguir, fato esse que
importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final
do art. 1.219 do Código Civil vigente, quanto à retenção de benfeitorias;

10.5.8

- a CREDORA/FIDUCIÁRIA manterá, em seus escritórios, à disposição do(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), a correspondente prestação de contas
pelo período de 12 (doze) meses, contados da realização do(s) leilão(ões).

10.6 - Para os fins do disposto na cláusula anterior, as partes adotam os seguintes
conceitos:
10.6.1 - Valor da Garantia é o valor do imóvel indicado no item 5 do QUADRO
RESUMO, devidamente reajustado pelo índice de correção nele
indicado;
10.6.2 - Valor da Dívida, dos Encargos e das Despesas é o correspondente à soma
das seguintes quantias:
a) valor do saldo devedor do preço (incluídas as prestações vencidas e
vincendas), atualizado monetariamente até a data do leilão e acrescido das
penalidades moratórias;
b) mensalidades e contribuições eventualmente devidas à associação de
moradores ou entidade assemelhada até a data do leilão, se o imóvel integrar
empreendimento com tal característica;
c) despesas de água, luz e gás, eventualmente devidas até a data do leilão;
d) IPTU, taxas, foro e outros tributos incidentes sobre o imóvel, eventualmente
devidos até a data do leilão;
e) taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, correspondente a 1,00% (um
por cento) sobre o valor corrigido do imóvel (valor da garantia – item 5 do
QUADRO RESUMO), devida desde a data da alienação em leilão até a data
em que a CREDORA/FIDUCIÁRIA, ou seus sucessores, vier a ser
imitida/reintegrada na posse do imóvel (art. 37-A da Lei 9.514/97, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº 11.076/04);
f) contribuição social ou qualquer outro tributo incidente sobre qualquer
pagamento efetuado pela CREDORA/FIDUCIÁRIA em decorrência da
alienação em leilão extrajudicial e da entrega de qualquer quantia ao(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(ES);
g) despesas com a consolidação da propriedade em favor da
CREDORA/FIDUCIÁRIA, quais sejam a averbação da consolidação no
Registro Imobiliário competente, o imposto de transmissão e, se for o caso, o
laudêmio;
h) custas e demais encargos de intimação e outras despesas necessárias à
realização do leilão, nestas compreendidas as relativas à publicação de
editais e à comissão do leiloeiro, bem como honorários de advogado;
i) Comissão do leiloeiro, se houver;
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j) contribuição ao PIS, à alíquota vigente na ocasião, sobre os valores até então
recebidos pela CREDORA/FIDUCIÁRIA;
k) contribuição ao COFINS à alíquota vigente na ocasião, sobre os valores até
então recebidos pela CREDORA/FIDUCIÁRIA;
l) outros impostos, tributos ou contribuições incidentes sobre este negócio
imobiliário, ainda que venham a ser criados no curso deste contrato;
m) multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor total deste contrato
(art. 410 Código Civil);
n) qualquer outra despesa ou encargo contratual ou legal cabível.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
REINTEGRAÇÃO DA POSSE

-

DA

DESOCUPAÇÃO

DO

IMÓVEL

E

DA

11.1 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) deverá(ão) desocupar o imóvel até a data
da realização do primeiro público leilão, deixando-o livre e desimpedido de pessoas e
coisas, sob pena de pagamento à CREDORA/FIDUCIÁRIA, ou àquele que tiver adquirido o
imóvel em leilão, da taxa de ocupação do imóvel estabelecida na alínea “e”, do item “10.6.2”
deste contrato, sem prejuízo de sua responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos,
mensalidades associativas, se houver, foro, água, luz, gás e quaisquer outros encargos
incorridos após a data da realização do público leilão até a reintegração da posse pela
CREDORA/FIDUCIÁRIA ou pelo adquirente do imóvel.
11.2 - Não ocorrendo à desocupação do imóvel no prazo e forma ajustados, a
CREDORA/FIDUCIÁRIA, seus cessionários ou sucessores, inclusive o adquirente do
imóvel, quer tenha adquirido no leilão ou posteriormente, poderão requerer a reintegração
de sua posse, declarando-se o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) ciente(s) de que, nos
termos do art. 30 da Lei 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei
nº 11.076/04, a reintegração será concedida liminarmente, com ordem judicial, para
desocupação no prazo máximo de sessenta (60) dias, desde que comprovada, mediante
certidão da matrícula do imóvel, a consolidação da plena propriedade em nome da
CREDORA/FIDUCIÁRIA, e a venda do imóvel no leilão ou posteriormente ao leilão,
conforme quem seja o autor da ação de reintegração de posse, cumulada com cobrança do
valor da taxa de ocupação e demais despesas previstas neste contrato.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO
12.1 – Dos créditos e dos certificados de recebíveis imobiliários.
12.1.1 - Fica reservado à CREDORA/FIDUCIÁRIA o direito de ceder ou caucionar a
instituições financeiras, bancos ou terceiros, no todo ou em parte, os direitos
creditórios decorrentes deste instrumento, independente de concordância
do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), o qual será cientificado no endereço
indicado neste instrumento subsistindo todas as cláusulas deste contrato em
favor do cessionário.
a) O crédito ora constituído poderá servir de lastro para a emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, consoante o disposto na Lei
9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 3 Lei nº
11.076/04, e/ou emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário – CCI.
12.2 – A cessão e transferência dos direitos e obrigações deste contrato, pelo(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) dependerá(ão):
12.2.1 - da prévia e expressa anuência da CREDORA/FIDUCIÁRIA e desde que
inexistam, na oportunidade, obrigações pendentes de pagamento, sub-
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rogando-se o Cessionário em todas as obrigações assumidas pelo Cedente.
À CREDORA/FIDUCIÁRIA fica assegurado o direito de preferência em caso
de cessão deste contrato, preço por preço.
12.2.2 - no ato da anuência, da exibição, para a CREDORA/FIDUCIÁRIA, das guias
de recolhimento do ITBI devido pela cessão.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS SEGUROS
13.1 - A critério da CREDORA/FIDUCIÁRIA, poderão ser contratados em nome do(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) seguros para cobertura dos riscos de morte e invalidez
permanente, o que fica deste já autorizado pelo(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S),
obrigando-se este a pagar os respectivos prêmios, com reajustes idênticos aos contratados
neste instrumento, juntamente com as prestações mensais, relativamente aos valores
segurados constantes do item “8” do QUADRO RESUMO.
13.1.1 - Se, por inobservância do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) quanto aos
prazos e procedimentos de comunicação e/ou comprovação dos sinistros cuja
cobertura venha a ser reconhecida pela Seguradora, esta desembolsar
indenização em valor insuficiente à quitação do saldo devedor, ficará o
mesmo obrigado à efetiva liquidação daquele saldo perante a
CREDORA/FIDUCIÁRIA.
13.1.2 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) igualmente responderá(ão) por revisões
das taxas dos seguros contratados, caso venham a ser alteradas no curso do
pagamento da dívida, obrigando-se pelos valores que resultarem, sem
prejuízo dos reajustes referidos no caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PRAZO DA OBRA
14.1 - As obras deverão estar concluídas no prazo previsto no item “7” do quadro resumo,
admitida uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, para mais ou para menos, salvo
motivo de força maior ou caso fortuito, aí incluídos, por exemplo, chuvas não sazonais,
greves que afetem o setor da construção civil, racionamentos de energia, guerras,
revoluções, embargos de obra, mudanças na política econômica e falta de materiais ou
equipamentos no mercado, hipótese em que o prazo da obra será prorrogado por tanto
tempo quanto for o da paralisação da mesma, mais o necessário para a retomada do ritmo
normal dos serviços.
14.2 - A CREDORA/FIDUCIÁRIA obriga-se a atender as plantas e especificações
constantes do processo de loteamento, ressalvadas eventuais modificações que venham a
ser introduzidas por necessidade técnica, exigências dos poderes públicos, empresas
concessionárias de serviços públicos, corpo de bombeiros ou pequenas alterações que não
impliquem na modificação, aumento ou diminuição substancial das partes comuns e da área
privativa, como tais consideradas, variações que não excedam a 5% (cinco por cento) para
mais ou para menos da área total ou privativa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA POSSE
15.1 – Uma vez efetivado o registro da alienação fiduciária ora celebrada, estará constituída
a propriedade fiduciária em nome da CREDORA/FIDUCIÁRIA. A posse do imóvel, objeto
da presente, será desdobrada, conferindo-se a posse indireta a CREDORA/FIDUCIÁRIA e
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a posse direta ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S). Entretanto, sem prejuízo do
cumprimento das obrigações do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) previstas neste
contrato, o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) cede(m), gratuitamente o uso da pose direta
à CREDORA/FIDUCIÁRIA pelo período necessário para a execução final do
empreendimento, e assim permanecerá até sua conclusão, quando ocorrerá a cessação do
uso da posse, com a conseqüente liberação para construção pela Prefeitura Municipal e
demais órgãos públicos competentes.
15.2 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), enquanto na posse do imóvel, obriga-se a
defendê-lo de qualquer turbação ou esbulho reais ou iminentes, que devem ser
comunicadas de imediato à CREDORA/FIDUCIÁRIA, devendo ainda zelar pela sua
manutenção e conservação
15.3 – Uma vez cumpridas as obrigações do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), a
propriedade reverterá plenamente a seu favor, ou resolvida à propriedade fiduciária,
consolidar-se-á esta à CREDORA/FIDUCIÁRIA com todas as acessões que eventualmente
tiverem sido realizadas no imóvel.
15.4 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) poderá(ão) transmitir os direitos e obrigações
de que seja(m) titular sobre o imóvel, desde que haja prévia e expressa anuência da
CREDORA/FIDUCIÁRIA, conforme os termos da legislação pertinente.
15.5 - No caso de desaparecimento ou perecimento dos marcos de divisas do lote, o(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) fica(m) obrigado(s) a solicitar da CREDORA/FIDUCIÁRIA
uma nova demarcação antes de iniciar a construção ou benfeitoria, sob pena de sujeitar-se
às conseqüências decorrentes do não cumprimento desta obrigação.
15.6 - Para execução dos serviços mencionados no parágrafo anterior, o(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) pagará(ão) à CREDORA/FIDUCIÁRIA uma taxa de
expediente correspondente a 02 (dois) salários mínimos.
15.7 - As providências e despesas com ligações dos troncos de energia elétrica, telefone,
gás e outros dependentes de serviços públicos ou empresas concessionárias, bem como as
ligações necessárias simplesmente para a utilização de tais serviços no imóvel objeto deste
contrato, ficarão a cargo exclusivo do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S).
15.8 - Fica vedada a construção de barracos de madeira ou a introdução de benfeitorias,
acessões ou construções em desacordo com as normas edilícias expedidas pelas
autoridades competentes, ainda que destinados à guarda de material de construção ou a
qualquer outro fim.
15.9 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) compromete(m)-se a não construir no lote ora
adquirido enquanto perdurarem as obras de infra-estrutura que a loteadora porventura
estiver realizando no loteamento e mediante a autorização e/ou alvará expedido por órgãos
públicos competentes.
15.10 - Obriga-se o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) a manter(em) a integridade física do
lote no tocante a topografia, não podendo movimentar terras que venham a desvalorizar o
mesmo.
15.11 – Correrão por conta do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) todas as despesas e os
encargos fiscais relativos ao Lote de Terreno, objeto da presente, devidos a partir da data da
assinatura deste, tais como: impostos, taxas e outros encargos, fiscais ou não, que já
incidam na data desta,ou que venham a incidir no respectivo imóvel, ainda que lançados em
nome da CREDORA/FIDUCIÁRIA e que deverão ser pagos regular e pontualmente de
modo a colocá-la a salvo de qualquer cobrança ou ônus a eles relativos, proporcionalmente
á área do Lote, pagar todos os mesmos encargos referidos e que, de qualquer modo sejam
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lançados na forma englobada ou que impossibilite o lançamento específico do lote; todas as
despesas referentes ao registro do presente instrumento; as despesas com fornecimento e
prestação de serviços públicos, inclusive ligação de água, esgoto, energia elétrica e outras
análogas, bem como as indispensáveis para a instalação, funcionamento e regulamentação
do Lote de Terreno objeto da presente.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SERVIDÃO
16.1 - Fica constituída servidão de passagem de águas pluviais do lote 'a montante' por uma
faixa lateral do lote 'a jusante', se assim o exigir a situação topográfica, bem como a
canalização de esgoto quando existir rede coletora.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS BENFEITORIAS
17.1 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) poderá(ão) introduzir no terreno benfeitorias e
melhoramentos, desde que sejam rigorosamente respeitadas todas as condições impostas
neste contrato.
17.2 O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) obriga(m)-se a responder por todo e qualquer
acidente, seja de que natureza for, em virtude de, exemplificativamente, poços abertos,
alicerces sem proteção e obras inacabadas, bem como pelos prejuízos que sofrer ou causar
a terceiros por se localizar em lugar ou lote diverso do que adquiriu.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA
DEVEDOR/FIDUCIANTE

-

DAS

DECLARAÇÕES

E

OBRIGAÇÕES

DO

18.1 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) presta(m) as seguintes declarações, pelas
quais se responsabiliza(m) integralmente:
18.1.1 - Inexistência de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou
testamentária porventura a seu cargo.
18.1.2 - Inexistência de débitos fiscais, protestos cambiais, de títulos de qualquer
natureza ou quaisquer ações contra si ajuizadas.
18.1.3 – a veracidade das indicações sobre sua identidade, estado civil,
nacionalidade, profissão, endereço e cadastro fiscal, econômico e
financeiro
18.1.4 – se pessoa física solteira, viúva, divorciada ou separada judicialmente,
declara sob responsabilidade civil e criminal, que nesta data não se
encontra convivendo em união estável com outro pessoa, ou caso
contrário, comparece neste ato, o(a) respectivo(a) companheiro(a)
devidamente declarado(a) acima qualificado(a), o(a) qual neste mesmo
ato expressa sua total anuência com a alienação fiduciária em garantia
ora contratada
18.1.5 - tem conhecimento de que a alienação fiduciária ora constituída abrange
não só o lote de terreno, como também as acessões, melhoramentos,
construções e benfeitorias que nele vierem a ser efetuadas ou
incorporadas;
18.1.6 - se obriga, por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, pelo
inteiro cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento;
18.1.7 - se obriga a entregar à CREDORA/FIDUCIÁRIA, neste ato, o valor para
recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos a
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eles relativos - ITBI, devido à Prefeitura Municipal local, bem como o
valor para o registro da compra e venda do lote de terreno e para o
registro da alienação fiduciária;
caso não o faça, a
CREDORA/FIDUCIÁRIA poderá pagar tais valores e cobrar em seguida
do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), nos termos deste contrato;
18.1.8 - tem pleno conhecimento do teor da Lei nº 7.433/85, dispensando neste
ato a apresentação das certidões referidas na aludida lei.
18.1.9 - no caso de pessoa física, declara, sob as penas da lei, que não está
vinculado como empregador ao INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, bem como não ser produtor rural, não estando, assim, incurso
nas restrições da legislação pertinente;
18.1.10 - assume como obrigação contratual o compromisso de pagar durante o
contrato, ou a seu término, todos os ônus fiscais decorrentes do mesmo
e da futura escritura definitiva de venda, seja qual for sua natureza e
importância, que forem devidos à União, ao Estado ou ao Município.
a) Os impostos e taxas que recaírem sobre o imóvel ora prometido à
venda, a partir desta data, serão pagos exclusivamente pelo(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) nas repartições competentes, mesmo
que lançados em nome da CREDORA/FIDUCIÁRIA ou de seus
precedentes.
b) Se os impostos e taxas mencionados nesta cláusula forem pagos pela
CREDORA/FIDUCIÁRIA, o comprador fica obrigado a reembolsá-la da
importância despendida, adicionada da taxa de expediente além de
correção monetária desde a data do pagamento até final liquidação.
Este reembolso deverá ser feito pelo comprador dentro de 30 (trinta)
dias após a data do pagamento sob pena de sujeitar-se inclusive às
penalidades previstas neste contrato para as hipóteses de
inadimplemento, estando a
CREDORA/FIDUCIÁRIA autorizada a
promover a cobrança ou execução dos valores não pagos pelo(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S),
podendo
inclusive
buscar
o
ressarcimento dos prejuízos que venha a sofrer em decorrência do
inadimplemento, ou a critério da CREDORA/FIDUCIÁRIA a execução
da alienação fiduciária contituída neste instrumento.
18.1.11 - assume, como obrigação contratual, o compromisso de participar,
juntamente com os demais moradores do loteamento, do pagamento de
todo e qualquer melhoramento a ser proporcionado, que decorra de
mera conveniência e interesse dos compradores.
18.1.12 - está de acordo com o pagamento de todas as despesas a que o
presente contrato der origem, tais como, exemplificativamente:
impostos, taxas, tributos, despesas e emolumentos de cartórios,
registros, averbações;
18.1.13 - tem ciência e concorda expressamente que a CREDORA/FIDUCIÁRIA
poderá obter financiamento para custeio da infra-estrutura junto a uma
instituição financeira, caso em que, em garantia da dívida, poderá
hipotecar ou alienar fiduciariamente o terreno objeto da incorporação e
suas acessões e benfeitorias, inclusive o imóvel objeto desta promessa,
bem como ceder-lhe fiduciariamente os direitos creditórios decorrentes
da comercialização do empreendimento, com o que o(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) desde já concorda(m) e autoriza(m),
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obrigando-se a assinar, sob pena de inadimplemento contratual,
quaisquer aditivos ao presente que eventualmente venham a ser
exigidos pela instituição financeira para assegurar o respeito às
garantias aqui mencionadas;
18.1.14 - ter ciência que somente poderá haver construção no lote, objeto do
presente contrato, após expedição de alvará emitido pela entidade
pública e desde que esteja concluída e em condições de uso a
iluminação pública, o sistema de tratamento de esgotos sanitários e a
rede de água e esgoto e ainda, que tenha projeto da rede de energia
elétrica e iluminação aprovada pela CPFL, dentro dos padrões atuais,
sob pena de sujeitar-se às conseqüências no que tange a embargos,
multas, demolições ou quaisquer outras medidas aplicadas, mesmo que
sejam declarados de responsabilidade da CREDORA/FIDUCIÁRIA.
18.1.15 – declara que teve prévio conhecimento do conteúdo deste instrumento,
que leu atentamente e compreendeu por inteiro, estando de acordo com
suas disposições;
18.1.16 – declara que a CREDORA/FIDUCIÁRIA colocou à sua disposição, para
eventuais consultas, o Memorial de Loteamento e a minuta da
Convenção de Condomínio, se for o caso, devidamente registrados no
competente Cartório de Registro de Imóveis, os quais aceita;
CLAUSULA DÉCIMA NONA: A presente venda é feita em caráter AD CORPUS.
CLAUSULA VIGÉSIMA: O presente contrato obriga as partes, herdeiros ou sucessores,
desde que o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) tenha(m) cumprido ou venha a cumprir
fielmente todas as obrigações por ele assumidas, bem assim, será considerado sempre
irretratável e irrevogável.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) assume(m)
inteira responsabilidade civil e criminal por qualquer ato que lhe(s) possa(m) ser imputado e
que venha prejudicar os interesses e direitos da CREDORA/FIDUCIÁRIA.
21.1 - O presente instrumento retifica, ratifica e substitui as tratativas anteriores entre as
partes, consolidando a vontade das mesmas.
21.2 - De acordo com o disposto no inciso XXXVI, do artigo quinto da Constituição Federal,
todas as condições ajustadas para a presente transação e especialmente aquelas que
tratam do reajuste monetário do valor das prestações devidas pelo(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) à
CREDORA/FIDUCIÁRIA, não estarão sujeitas a
qualquer dispositivo legal que vier a ser editado ou promulgado após esta data.
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES CONTRATUAIS
22.1 - Para todos os efeitos de direito será considerada infração contratual,
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
observadas as disposições deste contrato, na ocorrência das seguintes hipóteses:
22.1.1 - se o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) ceder(em) ou transferir(em) a
terceiros a qualquer título, no todo ou em parte, os direitos e obrigações
decorrentes deste instrumento, sem prévio e expresso consentimento da
CREDORA/FIDUCIÁRIA;
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22.1.2 - se o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), no todo ou em parte, constituir ou
permitir que sejam constituídos sobre o imóvel alienado fiduciariamente,
hipotecas, ou outros ônus reais, sem o prévio e expresso consentimento da
CREDORA/FIDUCIÁRIA;
22.1.3 - se desfalcando-se a garantia em virtude da ocultação de fatos que possam
deteriorar ou depreciar o imóvel e o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) não a
reforçar;
22.1.4 - se houver infração de qualquer das cláusulas constantes do presente contrato;
22.1.5 - se houver desapropriação, total ou parcial, do imóvel alienado fiduciariamente;
22.1.6 - se o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) tornar(em)-se insolvente(s).
22.2 - Caracterizado infração contratual, incidirá uma multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do saldo devedor devidamente atualizado monetariamente, e sobre eventuais
encargos em atraso.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO REGISTRO
23.1 - Fica autorizado o registro do presente contrato de venda e compra com alienação
fiduciária em garantia com caráter de escritura pública, pelo Registro de Imóveis
competente, correndo todos os custos, quais sejam o registro e o imposto de transmissão da
venda e compra e o registro da alienação fiduciária, exclusivamente por conta do(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), que se obriga a entregar de imediato o valor desses
custos à CREDORA/FIDUCIÁRIA, para que esta providencie o referido registro.
23.2 – É de responsabilidade do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) o pagamento do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – I.T.B.I., bem como os valores necessários para
que a CREDORA/FIDUCIÁRIA proceda o registro deste Instrumento de Compra e Venda e
de Alienção Fiduciária no Ofício de Registro de Imóveis competente, os quais são entregues
no ato da assinatura deste Instrumento.
CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA DESAPROPRIAÇÃO
24.1 - No caso de desapropriação do imóvel dado em garantia, a CREDORA/FIDUCIÁRIA
receberá do poder expropriante a indenização correspondente, imputando-a na solução da
dívida e liberando o saldo, se houver, ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S). Se a
indenização for inferior à dívida, a CREDORA/FIDUCIÁRIA receberá(ão) do(s)
DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) a diferença correspondente.
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 - O presente contrato constitui a totalidade das tratativas entre as partes, prevalecendo
sobre qualquer outro documento eventualmente assinados anteriormente entre a
CREDORA/FIDUCIÁRIA e o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S).
25.2 - A não utilização pelas partes de qualquer dos direitos assegurados neste contrato ou
na legislação em vigor, não constituirá perdão, renúncia, novação ou alteração do
pactuado, não devendo ser interpretado como desistência de ações futuras. Qualquer
tolerância por qualquer das partes quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra
parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento, ou a não aplicação, na
ocasião oportuna das cominações aqui previstas não acarretará o cancelamento das
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penalidades nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos
estes a qualquer tempo, caso permaneçam as causas.
25.3 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S), na hipótese de vir a locar o lote a terceiros,
obriga-se a fazer constar expressamente do contrato de locação a existência da presente
alienação fiduciária em garantia, esclarecendo que, no caso de consolidação da propriedade
na CREDORA/FIDUCIÁRIA, a locação poderá ser denunciada com prazo de 30 (trinta) dias
para desocupação, na forma da lei.
25.4 - Para efeitos fiscais e de registro as partes declaram que o preço certo e ajustado para
a venda e compra do lote de terreno é o constante do item “4” do QUADRO RESUMO.
25.5 - Para os efeitos de venda em público leilão, o imóvel objeto da Alienação Fiduciária
fica avaliado pelo valor declarado no item “4” do QUADRO RESUMO, que será corrigido
pelos mesmos índices de atualização previstos neste instrumento, reservando-se a
CREDORA/FIDUCIÁRIA o direito de proceder nova avaliação, a qualquer tempo.
25.6 - A CREDORA/FIDUCIÁRIA apresenta a Certidão Negativa de Débito – CND do INSS
e a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, da Secretaria da Receita
Federal, ambas anexas ao presente.
25.7 – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) se responsabiliza(m) pelas seguintes
declarações que consubstanciam condições prévias à assinatura do contrato, obrigando-se
a comprová-las se e quando solicitado pela CREDORA/FIDUCIÁRIA: a) inexistência de
responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária porventura a seu cargo; b)
inexistência de débitos fiscais, protestos cambiais ou quaisquer ações contra si ajuizadas
que possam afetar os direitos da CREDORA/FIDUCIÁRIA; c) veracidade das informações
sobre sua identidade, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço e cadastro fiscal.
25.8 - As partes elegem o foro da comarca do imóvel para apreciar e julgar qualquer
questão oriunda do presente contrato.
Por ser a expressão de suas vontades, manifestadas de maneira clara, consciente e de boa
fé, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.
São Paulo,
VENDEDORA e
CREDORA/FIDUCIÁRIA: _____________________________________________
COMPRADOR(ES) e DEVEDOR/FIDUCIANTE:
___________________________________

__________________________________

Testemunhas:
1)________________________________ 2)_________________________________
Nome:

nome

RG

RG

CPF

CPF

18

