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No dia 27 de abril de 2017, às 15h25min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nº 11900342/MT SI, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o nO 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na 

OAB/DF nº 16.649, no interesse e com fundamento na Notícia de Fato nO 

1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para 

prestar declaração referente ao Anexo 05 - "WEBTECH SOFTWARE": QUE o Declarante 

formou-se em Medicina na cidade de Presidente Prudente/SP e retorno no segundo 

semestre de 2009 a cidade de Cuiabá/MT; QUE por meio de casais com amizade em 

comum, o Declarante foi apresentado a PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELO; QUE 

devido à proximidade tomaram-se amigos; QUE à época PEDRO ELIAS era Secretário 

Municipal da Prefeitura de Várzea Grande, vez que Murilo Domingos era Prefeito e tio de 

PEDRO ELIAS; QUE PEDRO ELIAS conseguiu para o Declarante o primeiro emprego na 

Prefeitura de Várzea Grande, atuando em uma Policlínica próximo ao Galpão em Várzea 

Grande; QUE após um determinado tempo, antes do encerramento da gestão de MURILO 

DOMINGOS, PEDRO ELIAS pediu exoneração do cargo; QUE a saída de PEDRO ELIAS 

coincidiu com o período eleitoral de 2010, ano em que o pai do Declarante (SILVAL 

BARBOSA) candidatou-se à reeleição ao cargo de Governador em MT; QUE o Declarante, 

por saber da experiência de gestão de seu amigo PEDRO ELIAS, o convidou para 

participar da campanha eleitoral de SILVA L BARBOSA; QUE com a vitória de SILVAL 

J 
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BARBOSA nas eleições gerais de 2010, no cargo de Governador, o Declarante pediu a 

SILVAL BARBOSA que convidasse PEDRO ELIAS para fazer parte no Governo; QUE o 

primeiro cargo de PEDRO ELIAS foi de Assessor Especial da Casa Civil; QUE PEDRO 

ELIAS deve ter permanecido no cargo mencionado pelo período aproximado de 01 (um) 

ano; QUE começaram a surgir oportunidades por meio de prestadores de serviço que 

tomaram conhecimento no período da campanha, possibilitando ganhar algum dinheiro; 

QUE PEDRO ELIAS começou a procurar empresários que estavam prestando naquele 

momento serviços ao Estado; QUE a empresa WEBTECH já prestava serviço ao Governo 

de Mato Grosso ainda na gestão de BLAIRO MAGGI; QUE o Declarante não sabe dizer 

qual era o objeto da contratação; QUE O Declarante tomou conhecimento na ação penal 

que responde perante a 7' Vara Criminal da Capital que o empresário JULIO MINORI, 

proprietário da WEBTECH, mesmo com a mudança de Governo continuou a pagar 

propina a CÉSAR ZÍLIO, então Secretário de Administração do Governo de SILVAL 

BARBOSA; QUE com a saída da SAD de CÉSAR ZILIO, PEDRO ELIAS se reuniu com 

SILVIO CESAR CORREA, no gabinete de SILVIO, e ficou estabelecido que o empresário 

JULIO MINOR! continuaria pagando a propina e que 20% dela seria destinada a SILVIO 

CESAR CORREA; QUE PEDRO ELIAS narrou ao Declarante a conversa que manteve com 

SILVIO CESAR, momento em que o Declarante ajustou que a propina paga a SILVIO 

CESAR deveria ser paga ao Declarante; QUE PEDRO ELIAS deixou de pagar SILVIO 

CESAR e passou a repassar a cota de 20% ao Declarante; QUE o Declarante possui boa 

relação com SILVIO CESAR e esse fato não gerou atrito entre SILVIO CESAR e o 

Declarante; QUE o Declarante nada justificou a SILVIO CESAR, não sabendo se PEDRO 

ELIAS tratou do assunto com ele; QUE o Declarante não conhece o empresário JULIO 

MINORU, proprietário da empresa WEBTECH, pois todas as tratativas foram realizadas 

por PEDRO ELIAS; QUE após a saída do Secretário CÉSAR ZÍLIO, o Declarante acredita 

ter recebido três pagamentos que somados alcançam R$ 400.000,00 aproximadamente; 

QUE o Declarante empregou a quantia recebida em gastos pessoais; QUE o Declarante 

nunca premeditou não deixar rastro com o dinheiro ilícito recebido, embora não gastasse 
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demasiadamente, Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15h44min do dia 

27/04/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procura~ da República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF 

nº 193, de 07 de março de 2017) ~)J11V . "jue digitei o 

presente termo, 

(,~~ 

Delio Lins e Silva Junior 
Advogado - OAB/DF nO 16,649 

3 

::J 
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No dia 27 de abril de 2017, às 15h48min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nO 11900342/MT Sj, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o nO 007.451.521·7], com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na 

OABIDF nO 16.649, no interesse e com fundamento na Notícia de Fato nO 

1.00.000.010999/2016·15, em trâmite perante a Procuradoria·Geral da República para 

prestar declaração referente ao Anexo 06 - "CPI COPA DO MUNDO"; QUE no dia 19 de 

julho de 2016, o Declarante se encontrou com WAGNER RAMOS e este estava 

acompanhado de um amigo que o Declarante não se recorda quem seria; QUE o encontro 

ocorreu no escritório do Declarante (Avenida do CPA, nº 1731, sala 510, Centro 

Empresarial Paiaguás/MT); QUE conversaram os três nesta oportunidade sobre o ramo de 

mineração, mas logo depois o acompanhante de WAGNER RAMOS sai da sala, a pedido 

do Declarante, pois queria conversar a sós com WAGNER RAMOS; QUE nesta 

oportunidade o Declarante questionou a WAGNER RAMOS como estaria o andamento da 

CPI da Copa na ALMT; QUE WAGNER RAMOS questionou ao Declarante se não estavam 

acompanhando o assunto; QUE o Declarante relatou a WAGNER RAMOS que SILVAL 

BARBOSA já estava tratando com OSCAR BEZERRA sobre a propina, tendo este 

solicitado inicialmente a SILVAL BARBOSA valores altos, no montante de R$ 

15.000.000,00; QUE ainda em tratativa com SILVAL BARBOSA, OSCAR BEZERRA 
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Declarante; QUE o Declarante explicou toda a tratativa e os altos valores envolvidos, o 

que tomava impraticável, momento em que WAGNER RAMOS tomou a caneta, fez um 

corte no valor de 10 milhões e anotou o número 5, no documento que o Declarante 

entrega nesta oportunidade; QUE WAGNER RAMOS prometeu que conversaria com o 

"pessoal" e que depois retornaria; QUE no dia 26/07/2016, WAGNER RAMOS retoma ao 

escritório do Declarante, aparentando estar mais nervoso do que na primeira reunião, e 

fala ao Declarante que havia conversado com o "pessoal" e que chegou a um valor de R$ 

7.000.000,00, que deu a entender que era para dividir com os membros da Comissão (sinal 

com mão feito no vídeo); QUE o Declarante acertou com WAGNER RAMOS que pensaria 

e daria um retorno; QUE o Declarante relatou essa situação a SILVAL BARBOSA e que 

teria gravado esse encontro; QUE depois desse encontro o Declarante não manteve mais 

contato com WAGNER RAMOS, salvo uma mensagem de parabenização pelo fato do 

Juízo da 7" Vara Criminal da Capital não ter recebido uma denúncia em desfavor do 

Declarante. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 15h48min do dia 27/04/2017 

e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro 

Scarmagnani (Procurado 'cuIa 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 

de março de 2017) _~,d.~~~~~~~::===:::::==~ que digitei o presente 

termo . 

_4~l.~~ 
reO~LM~L 

Delio Lins e Silva Junior 
Advogado - OAB/DF nº 16.649 

2 

, 
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No dia 27 de abril de 2017, às 16h15min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nº 11900342/MT SI, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o n" 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na 

OAB/DF nº 16.649, no interesse e com fundamento na Notícia de Fato nO 

1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da RepúbLica para 

prestar declaração referente ao Anexo 07 - "JURANDIR - TROCA DE CHEQUE": QUE por 

volta do final de 2013, o padido Declarante, SILVA L BARBOSA, repassou ao Declarante 

alguns cheques, mais de 6 cheques, cada qual no valor de R$ 325.000,00, solicitando que o 

Declarante procurasse JURANDIR, que é amigo de SILVAL BARBOSA, e tentasse trocar 

os cheques; QUE JURANDIR é o proprietário da empresa SOLUÇÃO COSMÉTICOS; 

QUE o Declarante procurou JURANDIR (telefone) direto na empresa dele (Edifício 

Comercial Work Tower, na Rua Barão de Melgaço, em frente a Unimed) munido dos 

cheques e solicitou o adiantamento dos cheques, pois eram pós-datados; QUE JURANDIR 

aceitou antecipar os valores dos cheques, mas começaram a voltar sem fundos, tendo o 

Declarante relatado a seu pai, SILVAL BARBOSA e este disse que resolveria a situação, 

não sabendo o Declarante o que foi feito por SILVAL BARBOSA; QUE o Declarante 

acredita que os cheques tenham sido emitidos por pessoa física, todos da mesma pessoa; 

QUE JURANDIR antecipava os cheques, descontando um percentual de juros, e entregava 

em espécie ao Declarante alguns dias depois; QUE o Declarante marcava uma data para 
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buscar o dinheiro em espécie e retirava pessoalmente com JURANDIR; QUE o Declarante 

buscava a quantia sozinho; QUE o Declarante não tinha conhecimento da origem desses 

valores que trocou na empresa de jURANDIR; QUE quando da prisão do Declarante, 

SILVAL BARBOSA narrou ao Declarante que os cheques antecipados com JURANDIR se 

referem a propina paga a SILVAL BARBOSA em troca da concessão de uma estrada em 

Mato Grosso - MT 130, em favor de uma empresa a qual o Deputado Estadual Nininho 

era de alguma forma ligado, chamada Concessionária Morro da Mesa; QUE o Declarante 

quando antecipou os cheques com JURANDIR não mencionou a procedência dos cheques, 

se limitando a dizer que eram cheques de seu pai (SILVAL BARBOSA); QUE os cheques 

foram repassados a pessoa física de JURANDIR, e este não apresentou e nem mencionou 

ao Declarante contrato de faturização. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 

16h43min do dia 27/04/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa 

Cristh:ina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, matrícula 1142, 

Porta:-ifl PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017) 

0~ -»que digitei o presente termo . 

Delio Lins e Silva Junior 
~~""ogado - OAB/DF n2 16.649 

Escrivã de Políci",,-,.>-"'.~ 

~. 
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No dia 27 de abril de 2017, às 17hllmin, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zaga 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nO 11900342!MT SI, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o nO 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na 

OAB/DF nº 16.649, no interesse e com fundamento na Notícia de Fato nº 

1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para 

prestar declaração referente ao Anexo 08 - "GRÁFICA PRINT": QUE após a campanha de 

2014 de LUDIO CABRAL ao Governo de MT, STLVAL BARBOSA assumiu algumas 

dívidas, entre elas um passivo na Gráfica Print e questionou ao Declarante e a seu tio 

ANTONIO BARBOSA se poderiam auxiliar na quitação dessa dívida; QUE o Declarante 

aceitou ajudar a pagar a conta de campanha e cedeu dois apartamentos: a) apartamento 

1106, no Edifício Via Ipiranga, localizado na Avenida Ipiranga, Cuiabá/MT, b) 

apartamento 1101, no Edifício Parque Residencial Beira Rio, Torre Rio Coxipó, localizado 

na Avenida Beira Rio, Cuiabá!MT (próximo a UNIC); QUE o Declarante não se encontrou 

com DALMI, proprietário da Gráfica Print; QUE SILVAL BAI{BOSA foi o responsável pela 

trativa com DALMI, noticiando apenas ao Declarante que DALMI aceitou a proposta e 

que deveria passar para a NOVE IMOBILIÁRIA, o que foi feito pelo Declarante; QUE o 

Declarante tratou com JOÃO PAULO, representante da NOVE IMOBILIÁRIA, e fez uma 

cessão de direitos dos dois apartamentos; QUE para dar um aspecto legal à transação, o 

,,",'''M~ ,imo',o om 00"""" de ~P" , ","d, com , NOVE IMOB'UÁR(ls"~ cy-
;j' .-'jbtt 
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dos apartamentos de modo parcelado; QUE para materializar o pagamento realizado pela 

NOVE IMOBILIÁRIA, o Declarante entregava para JOÃO PAULO o equivalente em 

espécie ao valor da parcela e a NOVE IMOBILIÁRIA depositava esse valor na conta do 

Declarante; QUE o planejado era transferir o apartamento ao final das parcelas do 

contrato, porém a NOVE IMOBILIÁRIA pressionou o Declarante para que transferisse de 

imediato a propriedade do apartamento; QUE o Declarante argumentou "corno poderia 

transferir se ainda tinham parcelas a serem quitadas" e JOÃO PAULO, após consultar a 

NOVE IMOBILIÁRIA, disse ao Declarante que a NOVE IMOBILIÁRIA emitiria um 

cheque caução; QUE o Declarante recebeu o cheque caução (cheque nº SA-000014, no 

valor de R$ 195.000,00, agência 0288, conta 24700-0, Banco Itaú, Agência Barão de 

Melgaço, emitido em 13/08/2015) e na sequência transferiu o apartamento para a NOVE 

IMOBILIÁRIA; QUE mesmo após a transferência do imóvel, a NOVE IMOBILIÁRIA 

continuou simulando o pagamento das parcelas nos mesmos moldes, ou seja, o 

Declarante repassando dinheiro em espécie e a NOVE IMOBILIÁRIA depositando na 

conta do Declarante. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 17h33min do dia 

27/04/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi 

Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradr"l da República, matr.ícula 1142, Portaria PGR/MPF 

nº 193, de 07 de março de 2017) '\'f~ 1 ~ , --... que digitei o 

presente termo . 

c~~ 
unha Barbosa 

L~~ 
Delio Lins e Silva Junior 

,we\!óulo - AB/DF nQ 16.649 

2 
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Data: 13.08.2015 

Tipo 

STR 

Bco-Ernit 
70 

Situacao: , 
Documento 

98.674 

<Dados do Favorecido> 

Processado conferido 

Ag.Fav Conta-Fav 
4696 ' 14.093 

Situacao ... : Processado conferido pelo sistema 

.~ Inform.: 4696 Conta Inf .. : 

.. Credlt.: 4696 Conta ...... : 
Código IBAN: 

pelo sistema 
+---- valor ----+ 

05.:.1)110: .D~ 

14.093 7 

14.093 7' 

Data Devol 

Tipo Pessoa: Fisica 
T.lar·1.. : 007.451.521-71 

Tipo conta.: Conta individual - Corrente 

RODRIGO C BARBOSA 

TILular 2 .. : 
<Dados do Remetente>' 

ISPB/IF .... : 00000208 

Ag. Remet,,: 80 
Bco/IF Rem.: 70 BRB 

Conta/DV ... : 800036492 
Tipo pes'soa: Juridica Tipo Conta.: Conta individual - Corrente 
Titular 1 .. : 20.536.:98/0001730 NOVE INVESTIMENTOS LTDA 
Titular 2 .. : 

Final idade. ;" 10 Credito em ~onta TED: STR0008R2 

- Transferen-cias Financeiras' Interbancarias - Recebendo - Consulta Ana.litica -

Data: 29.10.2015 Situacao: Processado conferido p~lo sistema .0 Bco-Emit Documento Ag.Fav· Conta-Fav +---- Valor ----+ 'Data' Devol 

lO 4.459.252 4 6 9 6 14 . 093 ' lLflJfrur:JiD1 
<Dados do Favorecido> 
Si tuacao _. _ . : Processado conferido pelo distema 

A~nform. : 
Ag~redit. : 
Código -IBAN: 

4696 

46~6 

Tipd P~ssoa: Fisica 

Titular 1 .. : 007.451.521-71 
Titular 2 .. : 

<Dados do Remetente> 

ISPB/IF .... : 00000208 

Ag. Remet..: .8 O 

'Tipo pessoa: Juridica 

Titular 1,.: 20:536.198/0001-30 
Ti tul'ar 2 .. : 

Conta Inf .. : 

Conta ...... : 
i4.093 7 
14.093 7 

Tipo conta .. : Cpnta individual - Corrente 
RODRIGO C BARBOSA 

\ 

BcO/IF Rem.: 70 BRB 

Conta/DV ... : 800036492 

Tipo Conta.: Conta'individual - Corrente 

.NOVE INVESTII;1ENTOS LTDA 
'\ 

Finàlidade. : 10 Credito em conta TED: PAG0108R2 

./ 

htt P 5:1 Jout look, 1 ive. com/ow a f? v iew model = R ea d M essa gel tem &1 tem .. wJ U h 1150cAAAC za W x RAAAA& 1 sPr int V iew= 1 &w i d = 3 2& i spopout = 1 &pat h = Página 1 ~e 2 



-tedS 2915. Rodrigo da Cunha Barbosa 

, 
- Transferencias Finarice~ras Interbancarias - Recebendo - Consulta 

GAB/PGR 

Fls·000C'58 
Analit'ca -

. 3 

Data: 03.12.2015' Situacao: Processado conferido pelo ~istema l,---.,-----;.:J 
Tipo Bco-Emit Documento Ag.Fav 

118.926 4696 
Conta-Fav 

14.093 

+---- Valor ----+ Data Devol 
STR 70 

<Dados do E'avoreci·do> 
Si tuacao ... : Processado conferido pelo sistema 
Ag. Inform.: 4696 Conta Inf .. : 
Ag. Credi t . : 4696 Conta ..... '. : 
Código IBAN: 

tlll.. Qíl.Q.,M] 

14.093 7 
14.093 7 

Tipo Pessoa: Fisica 
Titular 1<'".: 007.451.521-71 
Titular 2 .. : 

Tipo conta.: Conta individual - Corrente 
RODRIGO C BARBOSA 

<Dados do Remetente> 
ISPB/IF .... : 00000208 

Ag. Remet .. : 80 
Bco/IF Rem.: 70 BRB 
Conta/DV ... : 800036492 

Tipo pessoa: Juridica Tipo Conta.: Conta individual - Corr~nte 

Titular 1 .. : 20.536.198/0001-30 NOVE INVESTIMENTOS LTDA 
Titular 2 .. : 

.31idade. : 10 Credito em conta TED: STR0008R2 

- wnSferencias Financeiras Interbancarias - Recebendo - Consulta Analitica -
Da 30.12.2015 Situacao: Processado conferido pelo sistema 
Tipo Bco-Emit Documento Ag.Fav Conta-Fav +---- Valor ----+ 'Data Devol 
STR 70 145.964·4696' 14.093 1:iJi:'.o..o.Q,;O,O'.l 
<Dados do Favorecido> 
Si tuacao ... : Processado conferido pelo sis·terna 
Ag. Inform.: 4696 Conta Inf .. : 
Ag. Credi t. : 4696 Conta .. : .. '.: 
Código IBAN: 

14.093 7 
14.093 7 

Tipo Pessoa: Fisica 
Titular 1 .. : 007.451.521-71 

Tipo conta.: Conta individual - Corrente 

RODRIGO C BARBOSA 
Titular 2 .. : 

<Dados do Remetente> 
ISPB/IF .... : 00000208 Bco/IF Rem.: 70 BRB 
A~~emet .. : 80 Conta/DV ... : 800036492 
Tipo pessoa: Juridica Tipo Conta.: Conta individual - Corrente 
Titular 1..: 20.536.198/0001-30 NOVE INVESTIMENTOS LTDA 

Tit.r 2 .. : 
Fin dade. : 10 Credito'em conta 

Claiton Vanzan 
Gerente de Relacionamento 

Banco do Brasil Estilo Digital 
4696-5 Esti lo Cu ia bá 
Tel 4003-3001 

TED: STR,0008R2 
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Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

Fls. 000070 

L.,----------.. =l 

No dia 27 de abril de 2017, às 16h17min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nO 11900342/MT SI, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o nO 007.451.521-71, com grau de instrução Super.ior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na 

OAB/DF nº 16.649, no interesse e com fundamento na Notícia de Fato nº 

1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para 

prestar declaração referente ao Anexo 09 - "VISITAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DA 

CAPITAL": QUE SILVAL BARBOSA informou ao Declarante que DEPUTADO FEDERAL 

CARLOS BEZERRA, SENADOR WELLINGTON FAGUNDES, DEPUTADO ESTADUAL 

GILMAR FABRlS, DEPUTADO ESTADUAL ROMUALDO JUNIOR, SENADOR 

CIDINHO, DEPUTADO ESTADUAL BAIANO FILHO já foram visitá-lo no Centro de 

Custódia da Capital; QUE após ser publicado na imprensa uma série de reportagens que 

SILVAL BARBOSA estaria em processo de colaboração com o Ministério Público, vários 

parlamentares foram visitar SILVAL BARBOSA; QUE, segundo relato de SILVAL 

BARBOSA, SENADOR WELLINGTON FAGUNDES, DEPUTADO ESTADUAL BAIANO 

FILHO; QUE SILVAL BARBOSA narrou ao Declarante que o Senador CIDINHO o visitou 

recentemente no Centro de Custódia de Capital e sugeriu calma a SILVAL BARBOSA para 

que não partisse para essa linha de delação, pois estar.ia vendo o RIVA se prejudicando 

com isso, pois as pessoas começariam a ajudar, inclusive o PEDRO TAQUES teria se 

disponibilizado para ajudar a partir de agora. Nada mais a declarar, ncerro o presente 

lt1J 
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Ministério PúbJico Federal 

GAB/PGR 

Fls. O O O O 7 1 

termo às 17h26min do dia 27/04/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

matrícula 1142, !:ortarh P~R!MPF nº 193, de 07 de março 

~ - que digitei o presente termo. 

('-~~ 
odrigo d unha Barbosa 

vJ::: L 
Delio Lins e Silva Junior 

Adv do - OAB/DF nQ 16.649 

s e So;-""'"o<'f:';! 

Delegado de Polícia Feder I 

c..::Jlf:t.~ , n. ~ , , dI. 
JOvana i a e 1'~'1 

Escrivã de Políci~ ederal- mato 19.383 

~ de Oliv ira Omote 
Agente de Polícia Federal - mat. 18.659 

2 

de 2017) 
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Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

Fls. 000074 

No dia 27 de abr.il de 2017, às 17h34min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zaga 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silval 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nO 11900342/MT SI, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o nO 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na 

OAB/DF nº 16.649, no interesse e com fundamento na Notícia de Fato nO 

1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para 

prestar declaração referente ao Anexo 10 - "CONSTRUTORA SÃO BENEDITO": QUE o 

Declarante adquiriu, entre o final do ano de 2014 e começo do ano de 2015, quatro 

apartamentos perante o Grupo São Benedito; QUE exibidos ao Declarante os itens 4 e 6 do 

Auto de Apreensão n" 181/2016, do IPL 188/2015, o Declarante confirma que se tratam dos 

seguintes apartamentos: a) apartamento 1106, no Edifício Via Ipiranga, localizado na 

Avenida Ipiranga, Cuiabá/MT, b) apartamento 1706, no Edifício Via lpiranga, localizado 

na Avenida Ipiranga, Cuiabá/MT, c) apartamento 11 01, no Edifício Parque Residencial 

Beira Rio, Torre Rio Coxipó, localizado na Avenida Beira Rio, Cuiabá!MT (próximo a 

UNIC), d) apartamento 1301, no Edifício Parque Residencial Beira Rio, trre Rio Coxipó, 



• 
• 
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Ministério Público Federal 

GAB/PGR 

Fls. 000075 

procurou diretamente o empresário MARCELO MALOUF e relatou que tinha interesse 

em adquirir apartamentos no Residencial Beira Rio, em razão da proximidade com a 

UNIC e por se tratar de imóveis com alta rotatividade para fins de aluguel; QUE com 

MARCELO MALOUF tinha apenas dois apartamentos disponíveis no Residencial Beira 

Rio, ocasião em que MARCELO MALOUF ofereceu outros dois apartamentos de mesmo 

padrão no Edifício Via Ipiranga; QUE o Declarante foi conhecer os imóveis e aceitou a 

proposta de aquisição dos quatro apartamentos oferecidos; QUE no momento da 

negociação, o pai do Declarante, SILVAL BARBOSA, ainda era Governador de MT; QUE o 

preço e as condições de pagamento foram tratadas pelo Declarante diretamente com 

MARCELO MALOUF, sem intermediários; QUE o Declarante efetuou a compra dos 4 

apartamentos em dinheiro em espécie, conforme as parcelas ajustadas com MARCELO 

MALOUF; QUE MARCELO MALOUF não questionou a origem do dinheiro em espécie e 

nem solicitou pagamento de outra forma; QUE o Declarante entregou dinheiro em 

espécie; QUE embora não saiba afirmar, com certeza, qual a origem do dinheiro utilizado 

para pagamento, o Declarante ahrma que é possível que tenha sido utilizado parte do 

dinheiro ilícito recebido pelo Declarante descrito nos ANEXOS 03, 04 e 05; QUE o 

Declarante tinha um cofre na sua residência utilizado para guardar o d.inheiro em espécie 

recebido em razão de suas atividades, inclusive os narrados nos ANEXOS 03, 04 e 05; 

QUE o Declarante se compromete a apresentar toda documentação que possui referente à 

aquisição desses apartamentos; QUE após negociação financeira direta com MARCELO 

MALOUF, o Declarante, por indicação de MARCELO, tratou de toda parte burocrática e 

de formalização de contrato com a funcionária SrSSA; QUE o Declarante embora não 

tenha transferido os quatro apartamentos para seu nome, declarou no imposto de renda a 

aquisição; QUE quando transferiu dois apartamentos para a NOVE IMOBILIÁRIA 

(ANEXO 08) não foi feito registro no Cartório referente da aquisição realizada pelo 

Declarante, tendo-se limitado a fazer uma cessão de direito em favor da NOVE 

IMOBILIÁRIA. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 18hOOmin do dia 

27/04/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 'h nessa Cristhina Marconi 

ff roJ ~ 
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Ministério Público Federal 
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Fls. 000076 

Zago Ribeiro Scarmagnani (prOCUrad~liCa, matrículil 1142, Portaria PGRjMPF 

nO 193, de 07 de março de 2017) '\ fox )J\rh1", - que digitei o 

presente termo. 

~r;teL 
Delio Lins e Silva Junior 
og 0- OAB/DF nO 16.649 

3 
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DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO 

/PGR 

Fls. 000078 

Declaramos para devidos fins e efeitos, que RODRIGO DA CUNHA 
BARBOSA, brasí/eiro(a), solteiro conforme declarou, empresário, 
portador(a) do RG nO. 11900342 SJ/MT e do CPF nO. 007.451.521-71, 
residente(s) e domiciliado(s) à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO. 135, 
Apto 802 Ed. Rio Sena, bairro Popular, CEP: 78.045-350, em Cuiabá/MT, é 
proprietário do(s) apartamento(s): nas. 1301 (hum mil, trezentos e um), 
1101 (hum mil, cento e um) e respectivas 02 (duas) vagas de garagem 
cada um, no Ed. Torre Rio Coxipó, e nOs. 1106 (hum mil, cento e seis), 
1706 (hum mil, setecentos e um) e respectiva 01 (uma) vaga(s) de 
garagem cada um, no Ed. Parque Residencial Via Ipiranga, em 
Cuiabá/MT e QUITOU o(s) referido(s) imóvel(ís) junto à 
INCORPORADORA. 

Por ser verdade, firmo a presente Declaração. 

SPE IDEN' IAL EIRA RIO L TOA 
CNPJ .10.856.555/0001-93 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO L TOA 
CNPJ N° 14.962.369/0001-90 
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SPE PARouE ~SIDENPAL BEIRA RIO J".TDA. 

GAB/PGR 

Fls. 000079 
, 

L ---:-:o--....,=l 

ED. TORRE RIO COXIPÓ .................................................................................................................. APTO. N'. 1101 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE 
x 

COMPRA E VENDA DE UNIDADES AUTONOMAS E OUTRAS 
AVENÇAS 

Que entre si fazem, como INCORPORADORA, a firma SPE PARQUE RESIDENCIAL 
BEIRA RIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.o 10.856.555/0001-93, 
com escritório administrativo à Rua da Cereja, nO. 522, Ed. Centro Empresarial RM, bairro Bosque 
da Saúde em CuiabáIMT, neste ato representada na forma de seu contrato social pelo Sr. 
MARCOS ANTÔNIO MALUF, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 
RG n°. 008.414 SSPIMT e do CPF n°. 266.219.831-15 e!ou pelo seu bastante procurador Sr . 
MARCELO BENEDITO MALUF, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nO. 044.640 SSPIMT e do CPF 275.074.751-15, residentes e domici1iados em 
CuiabáIMT, doravante denominada simplesmente como INCORPORADORA e 
como ADQUIRENTE(S): RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro(a), solteiro conforme 
declarou, empresário, portador(a) do RG n°. 11900342 SJIMT e do CPF nO. 007.451.521-71, 
residente(s) e domiciliado(s) à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n°. 135, Apto 802 Ed. Rio Sena, 
bairro Popular, CEP: 78.045-350, em CuiabáIMT. Nos termos e condições especificados nas 
cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A INCORPORADORA é legítima 
lote de terras com aproximadamente 51.777,9Im2, situado na Av. José de Arruda (Beira 
Rio), bairro Grande Terceiro nesta cidade de CuiabáIMT, conforme matrícula nO. 49.158 do Livro 
N°. 2, no 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária da 
Comarca de CuiabáIMT. 

Parágrafo Primeiro - No referido terreno foi construído pela INCORPORADORA. o 
Condomínio "PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO", composto de 04 (quatro) edificios, 
sendo cada edificio com 19 (dezenove) pavimentos "Tipo" com 06 (seis) Unidades Autônomas por 
andar, totalizando 456 (quatrocentos e cinqüenta e seis) Unidades Autônomas, cada unidade 
autônoma terá 02 (duas) vagas de garagem totalizando portanto 912 (novecentos e doze) vagas de 
garagem sobre solo, para estacionamento de veículos tamanho médio, obedecendo a projetos e 
plantas devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de CuiabáIMT, através de Alvará e 
conforme normas e condições do Memorial Descritivo e Incorporação Imobiliária devidamente 
registrado sob nO RI 1149158, Livro 02, no Cartório do 5° Oficio de Cuiabá. 

Parágrafo Segundo - O conjunto tem uma parte de propriedade comum que é inalienável e 
indivisível. Cada edifício é constituído de O I (um) bloco de apartamentos residenciais, sendo um 
deles denominado ED. TORRE RIO COXIPÓ, contendo em seu interior 03 (três) dormitórios 
(sendo OI suíte), sala de estar e jantar com sacada, banheiro social, cozinha e área de serviço, o 
Edificio conterá 02 (dois) elevadores. 

1l01-RCB 
Página 1 de 9 ! 
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SPE P AROlJE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. , 
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ED. TORRE RIO COXIPÓ .................................................................................................................. APTO. N'. 1101 

DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

CREDOR HIPOTECÁRIOIFIDUCIÁRIO BANCO DO BRASIL S.A, inscrito no cadastro 
nacional da pessoa jurídica do ministério da Fazenda CNPJIMF sob o na. 00.000.000/5438-02. com 
sede em Brasília/DF. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O(s) ADQUIRENTE(S) tem(êm) ciência que: 

a) O imóvel objeto deste instrumento particular, encontra-se hipotecado em primeiro grau/alienado 
fíduciariamente a favor do CREDOR HIPOTECÁRIOIFIDUCIARIO acima identificado, como 
garantia pelo empréstimo destinado a produção do empreendimento deste Instrumento. 

b) - O CREDOR HIPOTECÁRIOIFIDUCIÁRIO somente liberará o gravame mediante o 
recebimento da importância relativa à dívida da unidade/fração ideal objeto deste instrumento. 

c) - A cobrança das importâncias relativas aos pagamentos ajustados neste Instrumento será feita 
pelo CREDOR HIPOTECÁRIOIFIDUCIÃRIO, pelo sistema escriturai, no endereço abaixo 
eleito para o envio dos boletos: 
End.: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, na. 135, Apto 802 Ed. Rio Sena, bairro Popular, CEP: 
78.045-350, em CuiabáIMT 

cl) - A eventual amortização extraordinária, parcial ou total do saldo do preço, aj~lstado no presente 
Instrumento, também deverá ser obrigatoriamente realizada diretamente ao CREDOR 
HIPOTECÁRIOIFIDUCIÁRIO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O(s) ADQUlRENTE(S) compromete(m)-se a comprar e a 
INCORPORADORA a vender e entregar, o apartamento de na. 1101 (hum mil, cento e um), 
"Tipo" com área privativa de 69,60 m2 e respectivas 02 (duas) vagas na garagem no ED. TORRE 
RIO COXIPÓ, com número(s) e posição(ões) definidos pela INCORPORADORA e de ciência 
does) ADQUlRENTE(S), como consta no processo de Incorporação no Cartório de Registro, nas 
seguintes condições: 

I - VALOR VENAL: 

R$ 253.232,00 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais), importância que 
o(s) ADQUIRENTE(S) compromete(m)-se a pagar da seguinte forma: 

FORMA DE PAGAMENTO: 

11 - SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO: 

a) R$ 63.308,00 (sessenta e três mil, trezentos e oito reais), montante a ser pago em moeda 
corrente na data de 10112/2014. 

llOI-RCB 
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ED. TORRE RIO COXIPÓ .................................................................................................................. APTO. N'. 1101 

III - E O RESTANTE: 

VALOR DAS PARCELAS MENSAIS: 

b) R$ 189.924,00 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais) divididos em 03 
(três) parcelas MENSAIS de R$ 63.308,00 (sessenta e três mil, trezentos e oito reais), cujos 
valores serão corrigidos desde a data da assinatura do presente Instrumento até seu pagamento, 
conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira: 

01) Parcela n°. 00l/003, com vencimento em 10/0112015 no valor de emissão de R$ 63.308,00. 
02) Parcela nO. 0011003, com vencimento em 10/02/2015 no valor de emissão de R$ 63.308,00. 
03) Parcela n°. 00l/003, com vencimento em 10/03/2015 no valor de emissão de R$ 63.308,00 . 

Parágrafo Primeiro - Todas as parcelas de preço são representadas por Notas Promissórias 
recebidas em caráter pró-solvendo, isto valendo também para os pagamentos efetuados em cheques . 

Parágrafo Segundo - Todos os pagamentos a serem efetuados conforme valores acima propostos 
serão FIXOS até o seu vencimento, após essa data os valores não pagos serão corrigidos desde a 
data de sua emissão até a data de seu efetivo pagamento, pela variação positiva do Índice Geral de 
Preços de Mercado mais I % (um por cento) ao mês de juros remuneratórios (IGP-MlFGV + 1 %). 

Parágrafo Terceiro - Fica estipulada como data base da correção do saldo devedor, 60 (sessenta) 
dias anteriores a data da assinatura deste Instrumento, tendo em vista a divulgação do índice 
adotado (IGP-MlFGV) ser publicada no final de cada mês ao fato gerador. 

Parágrafo Quarto - Os pagamentos mencionados nos itens II e III deverão ser feitos pelo(s) 
ADQUIRENTE(S) por meio de boleto bancário emitido pelo Banco do Brasil S.A.. Fica 
estabelecido que a falta de recebimento do aviso de vencimento não exime o(s) ADQUIRENTE(S) 
de efetuar(em) qualquer dos pagamentos previstos no presente contrato, nem constitui justificativa 
para atraso em sua liquidação. A INCORPORADORA cobrará does) ADQUIRENTE(S) pelo 
ATRASO de qualquer pagamento já mencionado, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 
I % (um por cento) ao mês sobre o valor da parcela devida atualizada conforme Parágrafo Segundo 
da Cláusula Terceira . 

Parágrafo Quinto - A critério da credora, o não pagamento de qualquer parcela prevista na 
Cláusula Segunda, nos itens II e m autoriza a INCORPORADORA a notificar o(s) 
ADQUIRENTE(S) por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, no endereço fornecido 
pelo(s) último(s), concedendo-Ihe(s) o prazo de 10 (dez) dias para purgar a mora, incluindo o 
principal, juros bancários vigentes na época do pagamento, correção monetária sobre o valor 
devido, mais as despesas que houver. E em caso do não pagamento, a promitente vendedora 
poderá, querendo, por força da cláusula resoluta expressa, considerar o contrato rescindido de pleno 
direito. Isto acontecendo, o imóvel será restituído incontinenti para a INCORPORADORA, que 
poderá usar, gozar e dispor livremente da coisa, transferindo-o a terceiros (art. 119, parágrafo único 
do C.C. de Decreto-Lei n°. 745 de 07/08/1969). Para tanto, o(s) ADQUIRENTE(S) 
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compromete(m)-se a comparecer(em) no Cartório de Registro de Imóveis competente e em 
conjunto com a INCORPORADORA, solicitarem na forma legal o cancelamento das Averbações 
ou Registros levados a efeito. Ficando ainda a INCORPORADORA com o direito de ao invés de 
considerar rescindido o contrato, promover o competente protesto cambial, bem como propor a 
competente ação de execução forçada do débito vencido e não pago, onde correrá por conta does) 
devedor(es) todas as despesas e custas judiciais, inclusive honorários advocatícios, e também 
deverá pagar multa de 2% (dois por cento) e juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, 
calculado sobre o valor atualizado conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira. 

Parágrafo Sexto - Após 30 (trinta) dias de ATRASO, caso não haja pagamento de qualquer das 
parcelas mencionadas nos itens II e UI fica, desde já, autorizada a INCORPORADORA e ciente(s) 
o(s) ADQUIRENTE(S), do encaminhamento does) seu(s) nome(s) para inclusão junto as 
Instituições de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) . 

Parágrafo Sétimo - A tolerância da INCORPORADORA, no recebimento de qualquer prestação 
ou encargo, de maneira diversa da estabelecida neste Contrato não poderá ser invocada como 
precedente ou novação, e sim decorrente de mera liberalidade. A não aplicação imediata das 
sanções decorrentes do pagamento irregular, não significará renúncia da INCORPORADORA 
deste direito, podendo vir a exercê-lo a qualquer tempo. 

Parágrafo Oitavo - Fica pactuado entre as partes que ocorrendo o vencimento de 05 (cinco) 
parcelas consecutivas sem o devido pagamento, considerar-se-ão como vencidas todas as demais 
parcelas. 

DA SUBSTITUICÃO DOS íNDICES 

CLÁUSULA QUARTA - Se os índices adotados neste instrumento deixarem de refletir a correta 
atualização monetária, se forem extintos ou congelados, ou por qualquer motivo inaplicável integral 
ou parcialmente, fica desde já acordada entre as partes a aplicação do índice que melhor reflita a 
desvalorização da moeda corrente, desde que o mesmo seja calculado por Instituição de 
reconhecida idoneidade e tenha variação positiva. Não poderá ser aplicado neste Contrato, nenhum 
índice de variação negativa até sua quitação total. 

DO PENHOR DOS CRÉDITOS 

CLÁUSULA QUINTA - O(s) ADQUIRENTE(S) declara(m) que está(ão) ciente(s) de que a 
INCORPORADORA, cede, nos termos do artigo 1.453 do Código Civil, nesta data, em penhor ao 
CREDOR HIPOTECÁRIO, todos os créditos mencionados na Cláusula Terceira, dentre os quais 
está incluído o crédito relativo ao instrumento firmado por ele(s), ADQUIRENTE(S), que deverá 
ser pagos pelo(s) ADQUIRENTE(S) diretamente ao CREDOR HIPOTECÁRIOIFIDUCIÁRlO. 
Os créditos cedidos em penhor serão cobrados pelo CREDOR HIPOTECÁRIO, pelo sistema 
escriturai, cujo produto será destinado à amortização da dívida decorrente do financiamento 
concedido CREDOR HIPOTECÁRIO à INCORPORADORA para construção do 
empreendimento em questão. 

llOl-RCB 
Página 4 de9 fi 



'. 

• 
• 

• 
• 

SPE PAROUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LIDA. 

GAB/PGif] 

FIS.000083·l 

l=--=== __ =l 
ED. TORRE RIO COXIPÓ .................................................................................................................. APTO. N°. 1101 

Parágrafo Primeiro - Também integra a garantia pignoratícia constituída em favor do CREDOR 
HIPOTECÁRIO, a parcela anual correspondente a correção monetária do período, cujo valor será 
apresentado pela INCORPORADORA ao CREDOR HIPOTECÁRIO, para cobrança através do 
sistema escritural. 

DO FINANCIAMENTO 

CLÁUSULA SEXTA - Caso o(s) ADQUIRENTE(S), por impossibilidade financeira, 
necessite(m) de financiamento junto a Instituições Financeiras para quitar quaisquer das parcelas 
citadas nos itens II e III da Cláusula Segunda, obrigar-se-á(ão) perante a INCORPORADORA a 
financiar a importância corresponde ao saldo devedor totaI deste contrato atualizado conforme 
Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira, saldo este que será corrigido até a data da ASSINA TORA 
do Contrato de Financiamento perante a Instituição Financeira . 

Parágrafo Primeiro - Na hipótese does) ADQUIRENTE(S) não conseguir(em) o financiamento 
no valor do saldo devedor total, este(s) deverá(ão) indicar um bem imóvel, que será aceito a critério 
da INCORPORADORA e que garanta o valor integral do débito referente a diferença não 
financiada, para que seja procedida a hipoteca do mesmo. 

Parágrafo Segundo - A hipoteca deverá ser efetuada através de um termo de confissão de dívida 
por instrumento público e registrado à margem da matrícula do imóvel oferecido como garantia. 

Parágrafo Terceiro - Todas as despesas originárias do termo supra mencionado no parágrafo 
anterior, correrão única e exclusivamente por conta does) ADQUIRENTE(S). 

DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO AO CREDOR HIPOTECÁRIO 

CLÁUSULA SÉTIMA - O(s) ADQUIRENTE(S) tem(êm) pleno conhecimento e concorda(m), 
expressamente, que para a obtenção de financiamento imobiliário junto ao CREDOR 
HIPOTECÁRIO, para pagamento do saldo devedor correspondente à unidade habitacional 
comercializada, terá(ão) que atender, integralmente, todas as exigências do CREDOR 
HIPOTECÁRIO, no que concerne à sua política de crédito, notadamente quanto ao cadastro, 
valores do negócio, comprovação, comprometimento e componentes de renda, que estiverem 
vigorando no momento da contratação . 

Parágrafo Primeiro - Serão consideradas as taxa de juros efetiva e demais condições de 
tinanciamen!o imobiliário que estejam vigentes no momento da contratação junto ao CREDOR 
HIPOTECARIO. 

Parágrafo ~egundo - Após aprovação da proposta de financiamento perante o CREDOR 
HIPOTECARIO, o(s) ADQUIRENTE(S) decJara(m)-se ciente(s) de que deverá(ão) abrir e 
manter uma conta corrente perante o CREDOR HIPOTECÁRIO, uma vez que o pagamento das 
parcelas do financiamento será realizado, única e exclusivamente, mediante débito em conta 
corrente. 
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DO FGTS 

CLÁUSULA OITAVA - Caso o(s) ADQUIRENTE(S) por opção ou impossibilidade financeira 
tiver(em) que usar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para pagar parte das 
importâncias mencionadas na Cláusula Segunda deste Contrato, as mesmas serão atualizadas 
desde a data da assinatura deste Instrumento, até a data de seu efetivo pagamento conforme 
Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira. A eventual não liberação dos recursos do FGTS ou se 
a liberação for menor que o saldo devedor total, obrigará ao(s) ADQUIRENTE(S) a efetuar(em) 
a quitação da importância devidamente atualizada, na forma prevista anteriormente, até a 
data do efetivo pagamento. 

Parágrafo Único - Caso 0(5) ADQUIRENTE(S) utilize(m) os recursos do FGTS para amortizar 
parte das parcelas citadas na Cláusula Segunda deste Contrato, obrigar-se-á(ão) a 
comparecer(em) junto ao Cartório do ô Oficio desta Comarca de CuiabáIMI, na data da 
assinatura do Contrato junto ao Banco, para lavrarem e firmarem o TERMO DE CONFISSÃO 
DE DÍVIDA referente a parte de pagamento das parcelas que vencerem após a assinatura do 
Contrato de Liberação do FGTS e/ou parcelas vencidas e não pagas se houverem, referentes 
a Compra da Unidade Autônoma citada na Cláusula Segunda deste Instrumento. 

DA PARTICIPACÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO 

CLÁUSULA NONA - O CREDOR HIPOTECÁRIO comparece, neste ato, para receber o 
penhor dos créditos relativos às parcelas de pagamento decorrentes das unidades comercializadas, 
para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro da obra e para tomar 
ç.iência dos termos do presente compromisso, não implicando o seu comparecimento em: 

a) qualquer garantia ou promessa de financiamento para o(s) ADQUIRENTE(S); 
b) concordância com as estipulações contratuais avençadas entre o(s) ADQUlRENTE(S) e a 
INCORPORADORA; 
c) reconhecimento dos direitos e obrigações contratados entre o(s) ADQUIRENTE(S) e a 
INCORPORADORA; 
d) aceitação expressa ou tácita das cláusulas e condições constantes do presente instrumento; 
e) responsabilidade pela construção do empreendimento, solidez e segurança da construção, bem 
como qualquer vício ou defeito de construção . 

Parágrafo Único - Toda alteração, cessão ou rescisão do presente compromisso deverá ser 
submetida ao CREDOR HIPOTECÁRIO para ciência. 

DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO À PRODUCÃO PELO CREDOR 
HIPOTECÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA - O(s) ADQUIRENTE(S) declara (m) que está(ão) ciente(s) e 
concorda(m) que pelo Instrumento Particular de Abertura de Crédito e Financiamento para 
Construção de Empreendimento Imobiliário, com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, firmado 
em 15/02/2012, registrado sob o nO. R13/49.158 do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 
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Comarca de CuiabálMT, o BANCO DO BRASIL S.A., na qualidade de CREDOR 
HIPOTECÁRIO, ora CREDOR mpOTECÁRIO, concedeu à INCORPORADORA, crédito 
destinado à construção do empreendimento imobiliário aqui tratado, com o gravame de primeira 
única e especial hipoteca fiduciária, abrangendo todas as benfeitorias e acessões nele existentes ou 
que venham a existir, incluindo-se a(s) unidade(s) que está(ão) adquirindo. 

DA CONCLUSÃO DO IMÓVEL 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O imóvel será entregue em condições de ser imediatamente 
usado e as falhas, acaso existentes, serão reparadas pela INCORPORADORA, desde que 
comunicadas por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a ENTREGA DAS CHAVES. 

Parágrafo Primeiro - O(s) ADQUIRENTE(S) te(ê)m ciência e desde já concorda(m) que a 
ENTREGA DAS CHAVES somente ocorrerá estando este(s) quite(s) com todas as obrigações de 
sua responsabilidade. 

DA OUTORGA DA ESCRITURA 

• CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Escritura Definitiva somente será outorgada após a 
quitação de todos os pagamentos citados na Cláusula Terceira, devidamente comprovados por 
parte does) ADQUIRENTE(S), e ainda, estando o(s) ADQUIRENTE(S) quite(s) com todas as 
cláusulas e condições deste Contrato, perante a INCORPORADORA. 

Parágrafo Primeiro - O(s) ADQUIRENTE(S) declara (m) que está (ão) ciente (s) de que a 
outorga da escritura definitiva de venda e compra livre do ônus hipotecário dependerá de quitação, 
por parte da INCORPORADORA, junto ao CREDOR HIPOTECÁRIO, do saldo devedor 
correspondente à unidade habitacional ora comercializada, objeto deste instrumento. 

• 
Parágrafo Segundo - O(s) ADQUIRENTE(S) obrigam-se a escriturar o imóvel em até 90 
(noventa) dias após a quitação do presente instrumento e conclusão da obra (entenda-se por 
conclusão da obra a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal de Cuiabá). E também após a 
emissão da Certidão Negativa de Débito do INSS, registro em Cartório. 

• 
Parágrafo Terceiro - Não serão permitidas modificações no imóvel, sem o expresso 
consentimento da INCORPORADORA e também não serão permitidas mOdificações na 
fachada do prédio, sem a devida autorização e dentro dos critérios padronizados na Convenção do 
Condomínio. 

Parágrafo Quarto - Qualquer modificação efetuada no imóvel objeto deste Contrato, pelo(s) 
ADQUIRENTE(S) ou a pedido do(s) mesmo(s), deverá ser feita por escrito e será de sua(s) total e 
inteira responsabilidade, ISENTANDO a INCORPORADORA de qualquer problema que possa 
advir das alterações efetuadas. 

Parágrafo Quinto - O(s) ADQUIRENTE(S) te(ê)m ciência e concorda(m) com a permanência de 
um luminoso com o logotipo da SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA, que 
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poderá ser instalado na cobertura do Bloco, ato que não implicará em ônus ao(s) 
ADQUlRENTE(S), ou ressarcimento em seu beneficio. 

DA HIPOTECA DO IMÓVEL 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O(s) ADQUlRENTE(S) declara(m) que está(ão) ciente 
(s) de que o CREDOR HIPOTECÁRIO somente liberará a unidade habitacional ora 
comercializada do gravame constituído, após a quitação do saldo devedor correspondente, junto ao 
CREDOR HIPOTECÁRIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Correrá por conta does) ADQUIRENTE(S) a partir da data 
da assinatura deste Instrumento: a) todos os impostos, taxas de contribuições fiscais devidas em 
relação a fração ideal do solo objeto deste instrumento e taxas de condomínio; b) as despesas com 
instalações de serviços de luz; c) a taxa de seguro mensal, para cobertura de riscos de morte e 
invalidez permanente; d) a instalação, regulamentação e funcionamento do condomínio, os 
seguros condominiais e outros, de acordo com o Sistema Financeiro de Habitação e as despesas de 
Sisa, Cartório e quaisquer ônus fiscais incidentes sobre a Escritura Definitiva de Venda e Compra 
de fração ideal do terreno e da Unidade Autônoma respectiva. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O(s) ADQUlRENTE(S) declara(m) ciência e plena 
concordância que as cessões ou transferências a terceiros do imóvel, só poderão ser feitas mediante 
anuência por escrito da INCORPORADORA e estando o(s) ADQUIRENTE(S) em dia com as 
obrigações do presente contrato; correndo todas as despesas de transferência por conta doe s) 
ADQUIRENTE(S). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Esta promessa de Venda e Compra e feita em caráter 
irrevogável e irretratável, ficando sujeita as disposições da Lei n°. 4.591/64 e com alterações 
acrescidas pela Lei nO. 10.931/04, pelo que assiste ao(s) ADQUIRENTE(S), o direito de 
receber(em) a Escritura Definitiva, e também, de cumprir(em) as obrigações consignadas neste 
Instrumento, sem o que a INCORPORADORA não poderá ser compelida a assinar dita 
Escritura Defmitiva. 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Caso o presente Contrato seja rescindido, por inadimplência 
ou culpa does) ADQUlRENTE(S) nos termos do artigo 474 e 475 do Código Civil, este(s) 
pagará(ão) para a INCORPORADORA multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato. a título de pena convencional, sem prejuízo das perdas e danos suplementares caso 
existentes, nos termos do artigo 416 do código civil, sendo que os valores eventualmente pagos, 
serão restituídos para o(s) ADQUIRENTE(S) com a dedução da multa convencional acima 
pactuada, das perdas e danos suplementares e da Intermediação Imobiliária repassada aos 
COlTetores XXXXXXX CRECI XXXX e CÉSAR TERNOVOI DE MORAES eRECI 1455. 
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Parágrafo Único. Se o(s) ADQUlRENTE(S) não tiver(em) pago a importância correspondente 
ao valor da multa, deverá(ão) pagar a complementação restante, para fiel cumprimento deste 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA· 0(5) ADQUIRENTE(S) e a INCORPORADORA têm 
ciência e concordam que o presente Contrato tem-se como clara a manifestação de vontade das 
partes e sobrepõe-se a qualquer documento e ações e beneficios legais anteriores ou posteriores a 
assinatura deste Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA· Para dirimir qualquer questão derivada do presente contrato, fica 
eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT., com renúncia expressa para qualquer outro por mais 
privilegiado que seja . 

E por estarem ajustados e de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o presente 
Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

SPEP 

TESTEMUN,tj4\kll 

CuiabáIMT., 02 de dezembro de 2014 . 

RIOLTDA 

RIGO DA CUNHA BARBOSA 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE 
A 

COMPRA E VENDA DE UNIDADES AUTONOMAS E OUTRAS 
AVENÇAS 

Que entre si fazem, como INCORPORADORA, a firma SPE PARQUE RESIDENCIAL 
BEIRA RIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.O 10.856.555/0001-93, 
com escritório administrativo à Rua da Cereja, na. 522, Ed. Centro Empresarial RM, bairro Bosque 
da Saúde em CuiabálMT, neste ato representada na forma de seu contrato social pelo Sr. 
MARCOS ANTÔNIO MALUF, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 
RG na. 008.414 SSPIMT e do CPF na. 266.219.831-15 e/ou pelo seu bastante procurador Sr . 
MARCELO BENEDITO MALUF, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade RG na. 044.640 SSPIMT e do CPF 275.074.751-15, residentes e domiciliados em 
CuiabáIMT, doravante denominada simplesmente como INCORPORADORA e 
como ADQUIRENTE(S): RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro(a), solteiro conforme 
declarou, empresário, portador(a) do RG na. 11900342 SJIMT e do CPF. n°. 007.451.521-71, 
residente(s) e domiciliado(s) à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, na. 135, Apto 802 Ed. Rio Sena, 
bairro Popular, CEP: 78.045-350, em CuiabáIMT. Nos termos e condições especificados nas 
cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A INCORPORADORA é legítima -id!ii e possuidora de um 
lote de terras com aproximadamente 51.777,91m', situado na Av. Manoel José de Arruda (Beira 
Rio), bairro Grande Terceiro nesta cidade de CuiabálMT, conforme matrícula na. 49.158 do Livro 
N". 2, no 50 Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária da 
Comarca de CuiabáIMT. 

Parágrafo Primeiro - No referido terreno foi construído pela INCORPORADORA o 
Condomínio "PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO", composto de 04 (quatro) edifícios, 
sendo cada edifício com 19 (dezenove) pavimentos "Tipo" com 06 (seis) Unidades Autônomas por 
andar, totalizando 456 (quatrocentos e cinqüenta e seis) Unidades Autônomas, cada unidade 
autônoma terá 02 (duas) vagas de garagem totalizando portanto 912 (novecentos e doze) vagas de 
garagem sobre solo, para estacionamento de veículos tamanho médio, obedecendo a projetos e 
plantas devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de CuiabálMT, através de Alvará e 
conforme normas e condições do Memorial Descritivo e Incorporação Imobiliária devidamente 
registrado sob na RI 1149158, Livro 02, no Cartório do 50 Oficio de Cuiabá. 

Parágrafo Segundo - O conjunto tem uma parte de propriedade comum que é inalienável e 
indivisível. Cada edifício é constituído de 01 (um) bloco de apartamentos residenciais, sendo um 
deles denominado ED. TORRE RIO COXIPÓ, contendo em seu interior 03 (três) dormitórios 
(sendo 01 suíte), sala de estar e jantar com sacada, banheiro social, cozinha e área de serviço, o 
Edifício conterá 02 ( dois) elevadores. 
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DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

CREDOR HIPOTECÁRIOIFIDUCIÁRIO BANCO DO BRASIL S.A, inscrito no cadastro 
nacional da pessoa jurídica do ministério da Fazenda CNPJIMF sob o nO. 00.000.000/5438-02, com 
sede em Brasíl ia/DF. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O(s) ADQUIRENTE(S) tem(êm) ciência que: 

a) O imóvel objeto deste instrumento particular, encontra-se hipotecado em primeiro grau/alienado 
tiduciariamente a favor do CREDOR HlPOTECÁRIOIFIDUCIARIO acima identiticado, como 
garantia pelo empréstimo destinado a produção do empreendimento deste Instrumento. 

b) - O CREDOR HIPOTECÁRIOIFIDUCIÁRIO somente liberará o gravame mediante o 
recebimento da importância relativa à dívida da unidade/fração ideal objeto deste instrumento. 

c) - A cobrança das importâncias relativas aos pagamentos ajustados neste Instrumento será feita 
pelo CREDOR HIPOTECÁRIOIFIDUCIÁRIO, pelo sistema escrituraI, no endereço abaixo 
eleito para o envio dos boletos: 
End.: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO. 135, Apto 802 Ed. Rio Sena, bairro Popular, CEP: 
78.045-350, em CuiabáIMT 

d) - A eventual amortização extraordinária, parcial ou total do saldo do preço, ajustado no presente 
Instrumento, também deverá ser obrigatoriamente realizada diretamente ao CREDOR 
HIPOTECÁRIOIFIDUClÁRIO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O(s) ADQUIRENTE(S) compromete(m)-se a comprar e a 
INCORPORADORA a vender e entregar, o apartamento de nO. 1301 (hum mil, trezentos e um), 
"Tipo" com área privativa de 69,60 m2 e respectivas 02 (duas) vagas na garagem no ED. TORRE 
RIO COXIPÓ, com número(s) e posição(ões) definidos pela INCORPORADORA e de ciência 
does) ADQUlRENTE(S), como consta no processo de Incorporação no Cartório de Registro, nas 
seguintes condições: 

I - VALOR VENAL: 

R$ 253.232,00 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais), importância que 
o(s) ADQUIRENTE(S) compromete(m)-se a pagar da seguinte forma: 

FORMA DE PAGAMENTO: 

11- SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO: 

a) R$ 63.308,00 (sessenta e três mil, trezentos e oito reais), montante a ser pago em moeda 
corrente na data de 10/12/2014. 
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III - E O RESTANTE: 

VALOR DAS PARCELAS MENSAIS: 

b) R$ 189.924,00 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais) divididos em 03 
(três) parcelas MENSAIS de R$ 63.308,00 (sessenta e três mil, trezentos e oito reais), cujos 
valores serão corrigidos desde a data da assinatura do presente Instrumento até seu pagamento, 
conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira: 

o I) Parcela n°. 0011003, com vencimento em 10/01/2015 no valor de emissão de R$ 63.308,00. 
02) Parcela n°. 001/003, com vencimento em 10/02/2015 no valor de emissão de R$ 63.308,00. 
03) Parcela n°. 0011003, com vencimento em 10/03/2015 no valor de emissão de R$ 63.308,00 . 

Parágrafo Primeiro - Todas as parcelas de preço são representadas por Notas Promissórias 
recebidas em caráter pró-solvendo, isto valendo também para os pagamentos efetuados em cheques . 

Parágrafo Segundo - Todos os pagamentos a serem efetuados conforme valores acima propostos 
serão FIXOS até o seu vencimento, após essa data os valores não pagos serão corrigidos desde a 
data de sua emissão até a data de seu efetivo pagamento, pela variação positiva do Índice Geral de 
Preços de Mercado mais 1% (um por cento) ao mês de juros remuneratórios (IGP-MIFGV +1%). 

Parágrafo Terceiro - Fica estipulada como data base da correção do saldo devedor, 60 (sessenta) 
dias anteriores a data da assinatura deste Instrumento, tendo em vista a divulgação do índice 
adotado (IGP-MIFGV) ser publicada no final de cada mês ao fato gerador. 

Parágrafo Quarto - Os pagamentos mencionados nos itens II e III deverão ser feitos pelo(s) 
ADQUIRENTE(S) por meio de boleto bancário emitido pelo Banco do Brasil S.A.. Fica 
estabelecido que a falta de recebimento do aviso de vencimento não exime o(s) ADQUIRENTE(S) 
de efetuar(em) qualquer dos pagamentos previstos no presente contrato, nem constitui justificativa 
para atraso em sua liquidação. A INCORPORADORA cobrará does) ADQUIRENTE(S) pelo 
ATRASO de qualquer pagamento já mencionado, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 
1 % (um por cento) ao mês sobre o valor da parcela devida atualizada conforme Parágrafo Segundo 
da Cláusula Terceira . 

Parágrafo Quinto - A critério da credora, o não pagamento de qualquer parcela prevista na 
Cláusula Segunda, nos itens II e III autoriza a INCORPORADORA a notificar o(s) 
ADQUlRENTE(S) por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, no endereço fornecido 
pelo(s) último(s), concedendo-Ihe(s) o prazo de 10 (dez) dias para purgar a mora, incluindo o 
principal, juros bancários vigentes na época do pagamento, correção monetária sobre o valor 
devido, mais as despesas que houver. E em caso do não pagamento, a promitente vendedora 
poderá, querendo, por força da cláusula resoluta expressa, considerar o contrato rescindido de pleno 
direito. Isto acontecendo, o imóvel será restituído incontinenti para a INCORPORADORA, que 
poderá usar, gozar e dispor livremente da coisa, transferindo-o a terceiros (art. 119, parágrafo único 
do C.C. de Decreto-Lei nO. 745 de 07/08/1969). Para tanto, o(s) ADQUIRENTE(S) 
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compromete(m)-se a comparecer(em) no Cartório de Registro de Imóveis competente e em 
conjunto com a INCORPORADORA, solicitarem na forma legal o cancelamento das Averbações 
ou Registros levados a efeito. Ficando ainda a INCORPORADORA com o direito de ao invés de 
considerar rescindido o contrato, promover o competente protesto cambial, bem como propor a 
competente ação de execução forçada do débito vencido e não pago, onde correrá por conta does) 
devedor( es) todas as despesas e custas judiciais, inclusive honorários advocatícios, e também 
deverá pagar multa de 2% (dois por cento) e juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, 
calculado sobre o valor atualizado conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira. 

Parágrafo Sexto - Após 30 (trinta) dias de ATRASO, caso não haja pagamento de qualquer das 
parcelas mencionadas nos itens II e III fica, desde já, autorizada a INCORPORADORA e ciente(s) 
o(s) ADQUIRENTE(S), do encaminhamento does) seu(s) nome(s) para inclusão junto as 
Instituições de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) . 

Parágrafo Sétimo - A tolerância da INCORPORADORA, no recebimento de qualquer prestação 
ou encargo, de maneira diversa da estabelecida neste Contrato não poderá ser invocada como 
precedente ou novação, e sim decorrente de mera liberalidade. A não aplicação imediata das 
sanções decorrentes do pagamento irregular, não significará renúncia da INCORPORADORA 
deste direito, podendo vir a exercê-lo a qualquer tempo. 

Parágrafo Oitavo - Fica pactuado entre as partes que ocorrendo o vencimento de 05 (cinco) 
parcelas consecutivas sem o devido pagamento, considerar-se-ão como vencidas todas as demais 
parcelas. 

DA SUBSTITUICÃO DOS íNDICES 

CLÁUSULA QUARTA - Se os índices adotados neste instrumento deixarem de refletir a correta 
atualização monetária, se forem extintos ou congelados, ou por qualquer motivo inaplicável integral 
ou parcialmente, fica desde já acordada entre as partes a aplicação do índice que melhor reflita a 
desvalorização da moeda corrente, desde que o mesmo seja calculado por Instituição de 
reconhecida idoneidade e tenha variação positiva. Não poderá ser aplicado neste Contrato, nenhum 
índice de variação negativa até sua quitação total. 

DO PENHOR DOS CRÉDITOS 

CLÁUSULA QUINTA - O(s) ADQUIRENTE(S) declara(m) que está(ão) ciente(s) de que a 
INCORPORADORA, cede, nos termos do artigo 1.453 do Código Civil, nesta data, em penhor ao 
CREDOR IDPOTECÁRlO, todos os créditos mencionados na Cláusula Terceira, dentre os quais 
está incluído o crédito relativo ao instrumento firmado por ele(s), ADQUIRENTE(S), que deverá 
ser pagos pelo(s) ADQUIRENTE(S) diretamente ao CREDOR IDPOTECÁRIOIFIDUCIÁRIO. 
OS créditos cedidos em penhor serão cobrados pelo CREDOR HIPOTECÁRIO, pelo sistema 
escriturai, cujo produto será destinado à amortização da dívida decorrente do financiamento 
concedido CREDOR HIPOTECÁRIO à INCORPORADORA para construção do 
empreendimento em questão. 
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Parágrafo ~rimeiro - Também integra a garantia pignoratícia constituída em favor do CREDOR 
HIPOTECARIO, a parcela anual correspondente a correção monetária do período, cujo valor será 
apresentado pela INCORPORADORA ao CREDOR HIPOTECÁRIO, para cobrança através do 
sistema escritura!. 

DO FINANCIAMENTO 

CLÁUSULA SEXTA - Caso o(s) ADQUIRENTE(S), por impossibilidade financeira, 
necessite(m) de financiamento junto a Instituições Financeiras para quitar quaisquer das parcelas 
citadas nos itens II e IH da Cláusula Segunda, obrigar-se-á(ão) perante a INCORPORADORA a 
financiar a importância corresponde ao saldo devedor total deste contrato atualizado conforme 
Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira, saldo este que será corrigido até a data da ASSINATURA 
do Contrato de Financiamento perante a Instituição Financeira, 

Parágrafo Primeiro - Na hipótese does) ADQUIRENTE(S) não conseguir(em) o financiamento 
no valor do saldo devedor total, este(s) deverá(ão) indicar um bem imóvel, que será aceito a critério 
da INCORPORADORA e que garanta o valor integral do débito referente a diferença não 
financiada, para que seja procedida a hipoteca do mesmo. 

Parágrafo Segundo - A hipoteca deverá ser efetuada através de um termo de confissão de dívida 
por instrumento público e registrado à margem da matrícula do imóvel oferecido como garantia. 

Parágrafo Terceiro - Todas as despesas originárias do termo supra mencionado no parágrafo 
anterior, correrão única e exclusivamente por conta does) ADQUIRENTE(S). 

DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO AO CREDOR IDPOTECÁRIO 

CLÁUSULA SÉTIMA - O(s) ADQUIRENTE(S) tem(êm) pleno conhecimento e concorda(m), 
expressamente, que para a obtenção de fmanciamento imobiliário junto ao CREDOR 
HIPOTECÁRIO, para pagamento do saldo devedor correspondente à unidade habitacional 
comercializada, terá(ão) que atender, integralmente, todas as exigências do CREDOR 
HIPOTECÁRIO, no que concerne à sua política de crédito, notadamente quanto ao cadastro, 
valores do negócio, comprovação, comprometimento e componentes de renda, que estiverem 
vígorando no momento da contratação . 

. Parágrafo Primeiro - Serão consideradas as taxa de juros efetiva e demais condições de 
financiamento imobiliário que estejam vigentes no momento da contratação junto ao CREDOR 
HIPOTECÁRIO. 

Parágrafo Segundo - Após aprovação da proposta de financiamento perante o CREDOR 
HIPOTECÁRIO, o(s) ADQUIRENTE(S) declara(m)-se ciente(s) de que deverá(ão) abrir e 
manter uma conta corrente perante o CREDOR HIPOTECÁRIO, uma vez que o paganlcnto das 
parcel,as do fUlanciamento será realizado, única e exclusivamente, mediante débito em conta 
corrente. 
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DO FGTS 

CLÁUSULA OITAVA - Caso o(s) ADQUIRENTE(S) por opção ou impossibilidade financeira 
tiver(em) que usar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para pagar parte das 
importâncias mencionadas na Cláusula Segunda deste Contrato, as mesmas serão atualizadas 
desde a data da assinatura deste Instrumento, até a data de seu efetivo pagamento conforme 
Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira. A eventual não liberação dos recursos do FGTS ou se 
a liberação for menor que o saldo devedor total, obrigará ao(s) ADQUIRENTE(S) a efetuare em) 
a quitação da importância devidamente atualizada, na forma prevista anteriormente, até a 
data do efetivo pagamento. 

Parágrafo Único - Caso o(s) ADQUIRENTE(S) utilize(m) os recursos do FGTS para amortizar 
parte das parcelas citadas na Cláusula Segunda deste Contrato, obrigar-se-á(ão) a 
comparecer(em) junto ao Cartório do 6' Oficio desta Comarca de CuiabáIMT, na data da 
assinatura do Contrato junto ao Banco, para lavrarem e firmarem o TERMO DE CONFISSÃO 
DE DíVIDA referente a parte de pagamento das parcelas que vencerem após a assinatura do 
Contrato de Liberação do FGTS e/ou parcelas vencidas e não pagas se houverem, referentes 
a Compra da Unidade Autônoma citada na Cláusula Segunda deste Instrumento. 

DA PARTICIPAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO 

CLÁUSULA NONA - O CREDOR HIPOTECÁRIO comparece, neste ato, para receber o 
penhor dos créditos relativos às parcelas de pagamento decorrentes das unidades comercializadas, 
para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do cronograma fIsico-financeiro da obra e para tomar 
ciência dos termos do presente compromisso, não implicando o seu comparecimento em: 

a) qualquer garantia ou promessa de financiamento para o(s) ADQUIRENTE(S); 
b) concordância com as estipulações contratuais avençadas entre o(s) ADQUIRENTE(S) e a 
INCORPORADORA; 
c) reconhecimento dos direitos e obrigações contratados entre o(s) ADQUIRENTE(S) e a 
INCORPORADORA; 
d) aceitação expressa ou tácita das cláusulas e condições constantes do presente instrumento; 
e) responsabilidade pela construção do empreendimento, solidez e segurança da construção, bem 
como qualquer vício ou defeito de construção . 

Parágrafo Único - Toda alteração, cessão ou rescisão do presente compromisso deverá ser 
submetida ao CREDOR HIPOTECÁRIO para ciência. 

DA CONCESSÃO DE .FINANCIAMENTO À PRODUCÃO PELO CREDOR 
HIPOTECÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA - O(s) ADQUIRENTE(S) declara (m) que está(ão) ciente(s) e 
cOl1corda(m) que pelo Instrumento Particular de Abertura de Crédito e Financiamento para 
Construção de Empreendimento Imobiliário, com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, firmado 
em 15/02/2012, registrado sob o nO. R13/49.158 do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 
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Comarca de Cuiabá/MT, o BANCO DO BRASIL S.A., na qualidade de CREDOR 
HIPOTECÁRIO, ora CREDOR HIPOTECÁRIO, concedeu à INCORPORADORA, crédito 
destinado à construção do empreendimento imobiliário aqui tratado, com o gravame de primeira 
única e especial hipoteca fiduciária, abrangendo todas as benfeitorias e acessões nele existentes ou 
que venham a existir, incluindo-se a(s) unidade(s) que está(ão) adquirindo. 

DA CONCLUSÃO DO IMÓVEL 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O imóvel será entregue em condições de ser imediatamente 
usado e as falhas, acaso existentes, serão reparadas pela INCORPORADORA, desde que 
comunicadas por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a ENTREGA DAS CRAVES. 

Parágrafo Primeiro - O(s) ADQUIRENTE(S) te(ê)m ciência e desde já concorda(m) que a 
ENTREGA DAS CHAVES somente ocorrerá estando este(s) quite(s) com todas as obrigações de 
sua responsabilidade. 

DA OUTORGA DA ESCRITURA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Escritura Defmitiva somente será outorgada após a 
quitação de todos os pagamentos citados na Cláusula Terceira, devidamente comprovados por 
parte does) ADQUIRENTE(S), e ainda, estando o(s) ADQUIRENTE(S) quite(s) com todas as 
cláusulas e condições deste Contrato, perante a INCORPORADORA. 

Parágrafo Primeiro - O(s) ADQUIRENTE(S) declara (m) que está (ão) ciente (s) de que a 
outorga da escritura definitiva de venda e compra livre do ônus hipotecário dependerá de quitação, 
por parte da INCORPORADORA, junto ao CREDOR HIPOTECÁRIO, do saldo devedor 
correspondente à unidade habitacional ora comercializada, objeto deste instrumento. 

Parágrafo Segundo - O(s) ADQUIRENTE(S) obrigam-se a escriturar o imóvel em até 90 
(noventa) dias após a quitação do presente instrumento e conclusão da obra (entenda-se por 
conclusão da obra a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal de Cuiabá). E também após a 
emissão da Certidão Negativa de Débito do INSS, registro em Cartório. 

Parágrafo Terceiro - Não serão permitidas modificações no imóvel, sem o expresso 
consentimento da INCORPORADORA e também não serão permitidas modificações na 
fachada do prédio, sem a devida autorização e dentro dos critérios padronizados na Convenção do 
Condomínio. 

Parágrafo Quarto - Qualquer modificação efetuada no imóvel objeto deste Contrato, pelo(s) 
ADQUIRENTE(S) ou a pedido does) mesmo(s), deverá ser feita por escrito e será de sua(s) total e 
inteira responsabilidade, ISENTANDO a INCORPORADORA de qualquer problema que possa 
advir das alterações efetuadas. 

Parágrafo Quinto - O(s) ADQUIRENTE(S) ~e(ê)m ciência e concorda(m) com a permanência de 
um luminoso com o logotipo da SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA, que 
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poderá ser instalado na cobertura do Bloco, ato que não implicará em ônus ao(s) 
ADQUIRENTE(S), ou ressarcimento em seu beneficio. 

DA HIPOTECA DO IMÓVEL 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O(s) ADQUIRENTE(S) declara(m) que está(ão) ciente 
(s) de que o CREDOR HIPOTECÁRIO somente liberará a unidade habitacional ora 
comercializada do gravame constituído, após a quitação do saldo devedor correspondente, junto ao 
CREDOR HIPOTECÁRIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Correrá por conta does) ADQUlRENTE(S) a partir da data 
da assinatura deste Instrumento: a) todos os impostos, taxas de contribuições fiscais devidas em 
relação a fração ideal do solo objeto deste instrumento e taxas de condomínio; b) as despesas com 
instalações de serviços de luz; c) a taxa de seguro mensal, para cobertura de riscos de morte e 
invalidez permanente; d) a instalação, regulamentação e funcionamento do condomínio, os 
seguros condominiais e outros, de acordo com o Sistema Financeiro de Habitação e as despesas de 
Sisa, Cartório e quaisquer ônus fiscais incidentes sobre a Escritura Definitiva de Venda e Compra 
de fração ideal do terreno e da Unidade Autônoma respectiva . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O(s) ADQUIRENTE(S) declara(m) clencJa e plena 
concordãncia que as cessões ou transferências a terceiros do imóvel, só poderão ser feitas mediante 
anuência por escrito da INCORPORADORA e estando o(s) ADQUIRENTE(S) em dia com as 
obrigações do presente contrato; correndo todas as despesas de transferência por conta does) 
ADQUIRENTE(S). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Esta promessa de Venda e Compra e feita em caráter 
irrevogável e irretratável, ficando sujeita as disposições da Lei nO. 4.591/64 e com alterações 
acrescidas pela Lei n°. 10.931/04, pelo que assiste ao(s) ADQUIRENTE(S), o direito de 
receber(em) a Escritura Definitiva, e também, de cumprir(em) as obrigações consignadas neste 
Instrumento, sem o que a INCORPORADORA não poderá ser compelida a assinar dita 
Escritura Definitiva. 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Caso O presente Contrato seja rescindido, por inadimplência 
ou culpa does) ADQUIRENTE(S) nos termos do artigo 474 e 475 do Código Civil, este(s) 
pagará(ão) para a INCORPORADORA multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato, a título de pena convencional, sem prejuízo das perdas e danos suplementares caso 
existentes, nos termos do artigo 416 do código civil, sendo que os valores eventualmente pagos, 
serão restituídos para o(s) ADQUlRENTE(S) com a dedução da multa convencional acima 
pactuada, das perdas e danos suplementares e da Intermediação Imobil iária repassada aos 
COITetores XXXXXXX CRECI XXXX e CÉSAR TERNOVOI DE MORAES eRECI 1455. 
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Parágrafo Único - Se o(s) ADQUIRENTE(S) não tiver(em) pago a importância correspondente 
ao valor da multa, deverá(ão) pagar a complementação restante, para fiel cumprimento deste 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O(s) ADQUIRENTE(S) e a INCORPORADORA têm 
ciência e concordam que o presente Contrato tem-se como clara a manifestação de vontade das 
partes e sobrepõe-se a qualquer documento e ações e beneficios legais anteriores ou posteriores a 
assinatura deste Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Para dirimir qualquer questão derivada do presente contrato, fica 
eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT., com renúncia expressa para qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

• E por estarem ajustados e de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o presente 
Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

• 

• 
• 

SPEP 

CuiabáIMT., 02 de dezembro de 2014 . 
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CHECK llST DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. 
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PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A): RODRIGO DA CUNHA BARBOSA· APTO N°, 1106 (HUM MIL, 
CENTO E SEIS) COM RESPECTIVA 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM. 

Este documento tem como finalidade checar se todos os itens importantes do presente contrato 
foram esclarecidos ao(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A). 

1. Personalização ........................................................................................................... ( 
o As personalizações somente serão autorizadas pela equipe técnica da 

INCORPORADORA. 
o No que tange as modificações na(s) área(s) privativa(s), estas estarão passlveis de 

personalização desde que obedeçam ao cronograma de andamento da obra e viabilidade 
técnica . 

o Os custos da personalização não estão inclusos no valor do contrato, devendo estes 
serem arcados pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A). 

o Nas hipóteses de personalização da unidade, caso referida personalização implique na 
não execução de qualquer obra, ou não utilização de qualquer material descrito no 
memorial descritivo, o valor referente a tal obra ou material, em hipótese alguma, 
constituirá crédito em favor dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), de tal modo que 
não poderá ser compensado dos valores devidos à INCORPORADORA em razão das 
obrigações assumidas pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) por meio do presente 
instrumento. 

2. Cessão ........................................................................................................................ ( ) 
• Caso o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), venda a unidade e queira transferir seus 

direitos para terceiros deverá fundamentar-se no item VIII do CONTRATO DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

• A anuência da INCORPORADORA para conceder a cessão dependerá, inclusive, da 
aprovação do cessionário quanto a sua idoneidade e capacidade financeira para 
cumprimento do contrato . 

3. Forma de Pagamento ............................................................................................... ( ) 
• A pOSSibilidade de financiamento direto com a INCORPORADORA está condicionada à 

observância cumulativa pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) de todas as 
condições previstas no QUADRO RESUMO. 

4. Reajuste .............................. , .................................................................... '0' ...... ".... ( ) 

• As parcelas deste presente Instrumento serão reajustadas conforme item V do 
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

RUBRICAS 

INCORPORADORA ! ~(ES) 
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5. Boleto ........................................................................................ , ................ "........... ( ) 'J 

• O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) autoriza exp samente"r 
INCORPORADORA fazer a emissão de boletos bancários para o recebimento das 
parcelas previstas neste instrumento, ficando expressamente autorizado pelo(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) o encaminhamento de seu(s) nome(s) para protesto 
ou para inclusão em cadastro de inadimplentes de Instituições de Proteção ao Crédito 
(SPC/SERASA), após 30 dias de inadimplemento de qualquer das parcelas previstas 
neste instrumento. 

• As datas de vencimentos das prestações estipuladas no QUADRO RESUMO não têm 
qualquer vinculo com o andamento ou conclusão da obra, e sobre referidas parcelas 
incidirão juros e correção até a data do efetivo pagamento, independentemente do 
fornecimento de documentos/certidões pela INCORPORADORA. 

• Caso o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) fique inadimplente; deverá observar o 
item VII do CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, lembrando que a 
rescisão em certos casos poderá ser unilateral. 

• O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) se obriga a informar 
à INCORPORADORA sobre qualquer mudança de endereço para envio de 
correspondência, notificações e boletos de cobrança, ou mesmo alterações de telefones e 
outros dados necessários para contatos. Sendo considerada válida qualquer 
documentação enviada com base no último cadastro fornecido . 

6. Contrato de intennnediação ..................................................................................... ( ) 
• O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) declara que os serviços de intemnediação 

imobiliária, para viabilizar o presente negócio. estão sendo prestados pelo(s) Corretor(es) 
8r.(s) 

7. Entrega da Unidade ............................................................................................... ( ) 
• Para a entrega da unidade, o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) deverá observar as 

disposições do CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. sendo certo que, 
na hipótese de recusa dele, PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), em outorgar a 
respectiva escritura da unidade ora compromissada à venda, o sujeitará às penalidades 
previstas neste instrumento. 

• Além de cumprir o disposto acima, a efetiva entrega da unidade é feita mediante o registro 
da Escritura, ou do instnumento particular fornecido pela instituição financeira. nos casos 
de financiamento do preço ajustado, no Cartório competente. 

8. FGTS ........................................................................................................................ ( ) 
• O (A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) tomou conhecimento de que a utilização do 

FGTS será aceita exclusivamente para a quitação total do saldo devedor junto a 
incorporadora, nos temnos do presente Instrumento. 

• Em confomnidade com as especificações do SFH (Sistema Financeiro Habitacional) não 
será aceita a utilização do FGTS para unidades com valor igualou superior ao limite 
estabelecido por lei. 

9. Plantas e Especificações .......................................................................................... ( ) 

RUBRICAS 
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• O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) tomou conhecimento de todas as 
caracterlsticas do imóvel através das plantas e especificações conti s no Me'moriaP 
Descritivo e Contrato. 

• A unidade decorada no Stand de Vendas é tão somente uma sugestão de layout, 
personalização e decoração, sendo que a unidade objeto deste contrato será entregue de 
acordo com as especificações do Memorial Descritivo. 

• Alguns acabamentos apresentados na unidade decorada são, única e exclusivamente, 
itens de decoração e, eventualmente, poderão divergir daqueles que se encontram 
especificados no memorial descritivo, e que, conseqüentemente, serão efetivamente 
entregues pela INCORPORADORA. 

Eu, PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), estou ciente de todos os itens acima: 

Cuiabâ/MT, 02 de dezembro de 2014 . 

INCORPORADORA ~ I 
RUBRICAS 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROMESSA DE ENDA-e- .:=J 

COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA CONDOMINIAL COM CLÁUSULAS 
SUSPENSIVAS E OUTRAS AVENÇAS. 

EMPREENDIMENTO: EDIFfclO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA 
UNIDADE AUTÔNOMA: 1106 (HUM MIL CENTO E SEIS), E RESPECTIVA(S) VAGA(S) DE 
GARAGEM(NS): 01 (UMA) VAGA. 
DESCRiÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA: APARTAMENTO COM 61,41 M2. 

A· QUADRO RESUMO 

(1)· PARTES: 

(a) • OUTORGANTE VENDEDORA E INCORPORADORA, doravante 
denominado(a,s) apenas INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 
L TOA, com sede na Rua da Cereja, n" 522, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT. CEP: 78050-000. 
inscrita no CNPJ sob nO. 14.962.369/0001-90, neste ato representada por seus representante(s) legal(is) 
infra-assinado(s). 

(b) • OUTORGADO(A.SI PROMISSÁRIO(AI COMPRADOR(AI. doravante 
denominado(a) apenas PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, 
brasileiro(a), solteiro conforme declarou, empresário, portador(a) do RG nO. 11900342 SJ/MT e do 
CPF nO. 007.451.521·71, residente(s) e domicillado(s) à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO. 135, 
Apto 802 Ed. Rio Se na, bairro Popular, CEP: 78.045·350, em Culabá/MT. 

(2)· LEGISLACÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL: Declara a INCORPORADORA que (i) não 
está incurso nas restrições alienatórias da legislação previdenciária e fiscal, (ii) a unidade objetivada neste 
contrato não integra o seu ativo imobilizado e que (iii) exerce atividade de comercialização de bens 
imóveis, portanto, dispensado(a,s) da certidão de tributos da Receita Federal e da Certidão Negativa de 
Débitos (CND) do INSS, conforme legislação vigente. 

(3) • EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO: EDIFlclO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA, 
a ser construido sobre terreno situado na Avenida Ipiranga e Rua Coronel Barros. Bairro Goiabeiras, no 
município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, objeto da incorporação registrada na matricula nO 25.148, do 
7° Serviço Notarial e Registro de imóveis da 4" Imobiliária de Cuiabá/MT, devidamente descrito e 
caracterizado no respectivo Memorial de Incorporação que passa a fazer parte integrante e complementar 
deste contrato, como se aqui estivesse integralmente transcrito. 

(4)· OBJETO DESTE CONTRATO: UNIDADE AUTÔNOMA de nO(s) 1106 (hum mil, cento e 
seis) e sua respectiva fração ideal de terreno, e respectiva(s) vagaIs) de garagem(ns) a ela vinculada(s), 
sendo as de nO(s) 01 (uma) vaga; 

RUBRICAS 

INCORPORADORA I 
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(5)· PRECO TOTAL DE VENDA DA UNIDADE AUTÔNOMA OBJETO DES rE CONTRATO:·-.-l 
R$ 223.044,50 (duzentos e vinte e três mil, quarenta e quatro reais e clnquenta centavos), válido 
para o 1° (primeiro) dia do mês de assinatura deste contrato. 

(6) - FORMA E CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: 

(6.1)· SINAL E PRINCiPIO DE PAGAMENTO: R$ 55.044,50 (cinquenta e cinco mil, 
quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), pagos em moeda corrente na data de 10/12/2014. As 
partes pactuam expressamente que a efetiva quitação do sinal é condição suspensiva expressa do 
presente contrato, sendo certo que em nao havendo referida quitação, por qualquer pretexto. o negócio 
ora pretendido não será concretizado, pelo que ficará o presente compromisso sem efeito vinculativo para 
as partes. Caso não haja a quitação do sinal. a INCORPORADORA notificará ora) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) de tal fato, sendo que referida comunicação terá o efeito de declaração de não 
superação da condição suspensiva aqui ajustada, para todos os fins e efeitos de direito, ficando a 
INCORPORADORA liberada para negociar a unidade autônoma tratada no presente instrumento da forma 
que melhor lhe aprouver . 

(6.2) - SALDO DO PRECO: o saldo devedor do preço, em seu valor nominal (sujeito à 
correção monetária adiante estipulada, de comum acorelo entre os contratantes), deverá ser pago pelo(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) à INCORPORADORA das formas relacionadas abaixo, as quais 
sempre observarão as condições de correção monetária e de aplicação de juros (quando for O caso) 
previstos na Cláusula V do contrato de promessa: 

(a)· uma parte, em parcelas e prestações, a saber: 

(a.l) - R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas. 
no valor de R$ 56.000,00 (clnquenta e seis mil reais) cada uma, vencendo-se a primeira delas em 
10/01/2015,e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. até final liquidação. O valor inicial de 
cada uma das parcelas sená corrigido monetariamente segundo o disposto na Cláusula V do contrato de 
promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante, ou seja, 
aplicação de correção pela variacão positiva do INCC-DI até a data da averbação da obra no Cartório de 
Registro de Imóveis e após esta data a correcão pela variação positiva do IGP-M e acréscimo de juros 
remuneratórios de 1 % (um por centol ao mês; 

(a.2) R$ XXXX, em XXXX parcelas semestrais e sucessivas, no valor de R$ XXXX cada uma, vencendo
se a primeira delas em XXXX, e as demais no mesmo dia dos semestres subsequentes, até final 
liquidação. O valor inicial de cada uma das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na 
Cláusula V do contrato de promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte 
integrante, ou seja, aplicacão de correcão pela variacão positiva do INCC-DI até a data da averbação da 
obra no Cartório de Registro de Imóveis e após esta data a correção pela variacão positiva do IGP-M e 
acréscimo de juros remuneratórios de 1 % (um por cento) ao mês; 

(a.3) R$ XXXX, em XXXX parcelas anuais e sucessivas, no valor de R$ XXXX cada uma, vencendo-se a 
primeira delas em XXXX, e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, até final liquidação. O valor 
inicial de cada uma das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na Cláusula V do 
contrato de promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante, ou 
seja, aplicação de correção pela variacão positiva do INCC-DI até a data da averbacão da obra no Cartório 

RUBRICAS 
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de R istro de Im6veis e a 6s esta data a corre ão 
remuneratórios de 1% rum por cento) ao mês; 

(a.4) - R$ XXXX. através de 01 (uma) parcela, com vencimento para ><XXX. O valor inicial de cada uma 
das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na Cláusula V do contrato de promessa 
de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante, ou seja, aplicação de 
correção pela variacão positiva do INCC-DI até a data da averbação da obra no Cartório de Registro de 
Im6veis e ap6s esta data a correção pela variação positiva do IGP-M e acréscimo de juros remuneratórios 
de 1 % (um por cento) ao mês; 

(b) • outra parte. RS XXXXXXX, através de 01 (uma) única parcela com 
vencimento para o dia XXXX. a qual será paga conforme Item (6.31 deste QUADRO RESUMO. O valor 
inicial de cada uma das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na Cláusula V do 
contrato de promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante. ou 
seja, aplicação de correção pela variação positiva do INCC-DI até a data da averbação da obra no Cartório 
de Registro de Im6veis e após esta data a correção pela variação positiva do IGP-M e açrésçimo de juros 
remuneratórios de 1 % (um por cento) ao mês; 

(6.3)· A parcela referida na alinea (b) do item (6.2) deste QUADRO RESUMO. 
deverá ser quitada pelara} PROMISSÁRIO/A) COMPRADOR/A) por uma das seguintes formas: 

(a)· à vista, mediante pagamento com recursos pr6prios, na data de seu 
vencimento (observada a correção monetária elou juros aplicáveis até o período da respectiva 
quitação junto a INCORPORADORA); ou 

(b)· medíante financiamento por ele(a) obtido, e sob sua inteira 
responsabilidade, junto à entidade financeira que vier a financiar a construção do empreendimento, 
ou outra qualquer instituição financeira, desde que seja admitida pela referida entidade o repasse 
e, ainda, o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) satisfaça os requisitos exigidos para o referido 
repasse do financiamento (observada a correção monetária elou juros aplicáveis até o período da 
respectiva quitação junto a INCORPORADORA); ou. ainda. 

(c) • na impossibilidade de obtencão do referido financiamento 
mencionado na alínea /b) do item 6.3. e a exclusivo critério da INCORPORADORA, através de 
financiamento concedido diretamente pela INCORPORADORA para seu pagamento em até 24 (vinte 
e quatro) parcelas e prestações mensais, observadas as condições de correção monetária e juros 
dispostos na Cláusula V do contrato de promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO 
RESUMO é parte integrante. 

(6.4). Para ue se'a concedido o financiamento mencionado na alínea c do item 6.3 
deste QUADRO RESUMO torna-se indispensável que o/a) PROMISS RIO(Al COMPRADOR/A) esteja 
em dia com todas as obrigacões deste contrato, notadamente quanto ao pagamento das parcelas e 
prestacões vencidas e desde que seja feito com a aplicação ao presente contrato do regime juridico da 
alienação fiduciária, instituldo pela Lei nO 9.514, de 20 de novembro de 1997. alteradas pelas disposicões 
da Lei nO 10.931 de 02/08/2004, obrigando-se as partes contratantes a subscrever os documentos e 
alterações necessárias, formalizando-se, então. escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de 

INCORPORADORA 
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pagamento do saldo do preço representado pela referida parcela da alfnea (b) do item (6.21 do QUADRO 
RESUMO. ficando certo ainda que em perdurando a eventual hipoteca que venha a recair sobre a 
unidade confomne revisto no item 111·2.1 no contrato deverá constar: a ciência e não o osi ão 
obrigatória doIa) PROMISS RIOIA} COMPRADOR(A) quanto a existência e manutencão da hipoteca em 
favor do agente financeiro até que haja integral pagamento da dívida hipotecária que recaia sobre a 
unidade: (b) ciência e não oposicão dora} PROMISSÁRIOIAI COMPRADORIA) para que as parcelas a 
serem pagas (recebfveis) sejam paqas através de Boleto bancário de emissão do agente financeiro para 
fins de amortizacão da referida hipoteca: (c) possibilidade de securitizacão dos créditos decorrentes da 
compra e venda com alienacão fiduciária desde que haja prévia quitacão da hipoteca: (d) obrigatoriedade 
de quitação da hipoteca por parte da INCORPORADORA em caso de consolidação de posse em favor 
desta. na qualidade de vendedora, devendo tal quitacão ororrer antes da data da realizacão do 10 leilão 
extrajudicial. assumindo ainda a INCORPORADORA a obrigação de comunicar o agente financeiro 
quando da consolidação da posse e da data dos leilões obrigatórios das supra citadas leis: (e) existindo 
seguro sobre o imóvel e em caso de sinistro o beneficiário será o agente financeiro. enquanto perdurar a 
hipoteca: m em caso de desapropriacão o agente financeiro será o beneficiário. nos temnos do contrato de 
financiamento do empreendimento . 

(6.5) • Impreterivelmente, até o prazo de 90(noventa) dias antes da data prevista para o 
a amenta da arcela revista na alínea b do item 6.2 deste UADRO RESUMO o a 

PROMISS RIO(A) COMPRADOR(A) deverá manifestar-se, por escrito, comunicando à 
INCORPORADORA, de forma inequívoca, sobre a fomna de seu pagamento, se à vista. confomne previsto 
na alfnea (aI do item (6.3) deste QUADRO RESUMO. ou através de financiamento por qualquer uma das 
condicões colocadas nas alfneas rb) e le) do mesmo item, sob pena de, em não o fazendo, configurar-se 
a obrigacão de pagamento à vista da mesma parcela. 

(6.6)· Considerando-se ser essencial para a assinatura da escritura ou instrumento 
particular de financiamento imobiliário, a compra e venda, com a conseqüente alienação fiduciária, bem 
como seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo previsto no item anterior, 
ora) PROMISSÁRIO(Al COMPRADORfA) deverá providenciar e quitar o recolhimento do imposto de 
transmissão inter vivos (ITBI), devido pela aguisição, bem como, no prazo de 10 (dez) dias após a 
assinatura da escritura ou instrumento particular de compra e venda com pacto de alienacão fiduciária em 
garantia, comprovar seu registro junto ao mesmo Cartório Imobiliário. Se o(a,s) PROMISSÀRIOIA,S) 
deixar de rovidenciar referido re istro tal rovidência oderá s r tomada ela INCORPORADORA 
devendo esta ser ressarcida pelo(a) PROMISS RIO(A) COMPRADOR(AI das desoesas efetuadas pela 
INCORPORADORA para tanto, dentro do prazo de 3 (três) dias, contados da data em que este(a) for 
notificado(a) a fazer o ressarcimento, sob pena da incidência de correção monetária, calculada na 
conformidade da vadacão do IGP-M, tomando-se por base o IGP-M do mês anterior ao da data dos 
desembolsos pela INCORPORADORA e o IGP-M do mês imediatamente anterior ao da data do efetivo 
pagamento, incidindo sobre o montante devido em atraso multa compensatória de 10% (dez por cento) e 
os juros moratórios de 1 % ao mês, ou fracão de mês, sendo a guantia devida considerada, para todos os 
fins e efeitos legais, como dívida liquida e certa para fins de execução, valendo o presente instrumento 
como titulo extrajudicial em confomnidade com as disposições do código processual civil vigente. 

(6.7) - A fim de garantir ao(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) o pleno 
conhecimento dos temnos da antes referida escritura pública ou instrumento particular de compra e venda 
com acto ad'eto de aliena ão fiduciária de tal modo ue ossa ser a mesma inte ralmente res eitada 
sem novas colocações de ordem contratual, na hipótese doIa) PROMISS RIOIA) COMPRADOR(A) 

INCORPORADORA 02 
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o tar em ar financiar a arcela do re o revista na allnea b do item 6.2 deste 
~di::re:;:ta:m:e:;nt:e:c=om~a7,IN~C~O~R~P;;O~RA~D~O~RA~, ':n':es~te:"'::m=es::m=o~a:7to~es~tá~re=ce~b=e=nd~o~c6~Pi:'a7.(t=ra~sl::ad~o~) ti'dã~es~c~~"""··=-~ 
declaratória lavrada nas Notas do o Cartório da Comarca de , Estado de Mato Grosso, 
Livro fls. na data de ANEXO I na ual estao erfeitamente transcritos lodos os 
termos e condiCÕes da futura 'ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AU7i NOMA 
CONDOMINIAL COM FINANCIAMENTO E PACTO ADJETO DE ALlENACAO FIDUCIARIA E OUTRAS 
AVENCAS". declarando, outrossim. que a partir da data da assinatura da mencionada escritura tudo 
aquilo que se referir à compra e venda. pagamento do preço do financiamento e conseqüências da mora. 
passará a ser regido exclusivamente por suas cláusulas e condicões transcritas na mesma escritura. nao 
mais guardando qualquer validade as cláusulas e condiCÕes do presente instrumento. por ter o sistema da 
Alienação Fiduciária normas próprias. lotalmente distintas daquelas que regem o presente contrato. 
mantendo-se. integras. no entanto. as cláusulas e condicões da presente promessa naquilo que se referir 
ao empreendimento imobiliário no seu todo. a disciplinar sua construcão. e demais condiCÕes previstas no 
presente instrumento. 

(6.8)· Se. por ocasião da assinatura do instrumento público ou particular de venda e 
compra decorrente de qualquer uma das modalidades de financiamento previstas nas alíneas (b\ e (c) do 
item /6.3) deste QUADRO RESUMO escolhida pelo(a) PROMiSSÁRIO/A) COMPRADOR/A), ainda 
houver saldo devedor deste(a) correspondente a parcelas e/ou orestaCÕes vincendas do preco pactuado. 
este mesmo saldo. considerando-se que na referida hipótese de financiamento haverá transmissão de 
dominio e de posse da unidade prometida. deverá ser solvido obrigatoriamente pelo(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR/A) por qualquer uma das seguintes formas. também de sua livre escolha: 

(a)· nas mesmas datas de seus vencimentos, porém, em qarantia de seu 
pagamento. conlra a outorga obrigatória em favor da INCORPORADORA de escritura pública de 
confissão de divida com pacto adjeto de alienação fiduciária constituída sobre imóvel(is) de sua 

ro riedade em favor da INCORPORADO de valor com ativei com o valor do mesmo saldo devedor 
arcando oral PROMISS RIO/A) COMPRADORIA) com todas as despesas decorrentes: ou 

(b) • somar o montante que referido saldo devedor representar. devidamente 
corrigido. ao valor da parcela prevista na alínea (bl do item (6.2) deste QUADRO RESUMO para 
pagamento do total encontrado na forma do financiamento ajustado, observado o limite máximo de valor 
permitido pelo Sistema Financeiro da Habitação no caso de pagamento mediante repasse de 
financiamento revisto na alínea b do item 6.3 deste UADRO RESUMO obri ando-se nesta 
hipótese. ora) PROMISS RIOIA) COMPRADOR/A} a pagar a diferenca. se houver. de acordo com a 
forma estabelecida na alinea (a) supra. ou efetuar o seu pagamento antecipadamente para a mesma data 
de assinatura do instrumento mencionado neste item /6.8) ou 

c) • integral e antecipadamente. com quitacão em separado. no mesmo ato de 
assinatura do instrumento público ou particular supra mencionado. 

(6.9)· Se a opcão do/a) PROMISSÁRIO/A) COMPRADOR/A) recair sobre a 
hipótese prevista na alínea /b) do item /6.3), o pagamento da parcela ali prevista, embora com data 
de vencimento. somente será considerado efetuado pelo/a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR/A) na 
data de assinatura do respectivo instrumento público ou particular de contrato de financiamento 
bancário, acrescida, no período verificado entre a data de vencimento da mesma parcela e de 
assinatura do mencionado contrato. de correcão monetária. obedecendo·se o índice de correção 
adotado neste Instrumento (ou sela. aplica cão de correcão pela variacão positiva do INCC·DI até a 

INCORPORADORA TESTEM~Ol 
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variação positiva do IGP·M acrescido de juros remuneratórios de 1 % (um por cento) ao mês). 
devendo. para tanto pagar todas as despesas com o financiamento (repasse). tais como. 
exemplificativamente. taxas de abertura de crédito. deságios (se houver). impostos sobre 
operacões financeiras. seguros. comissões e todos os demais Inerentes ao financiamento. bem 
assim os decorrentes do instrumento particular ou escritura púbica de venda e compra com pacto 
adjeto de hipoteca/alienação fiduciária constitulda em favor do Banco Agente Financeiro. se 
comprometendo a fornecer todos os documentos necessârios. 

(6.10). O instrumento particular e/ou escritura pública de venda e compra com pacto 
adjeto de hipoteca/alienação fiduciária obedecerá às cláusulas padrão estabelecidas pelo Banco Agente 
Financeiro. 

(6.11)· Na hipótese dota) PROMlssÁRlO(A) COMPRADOR(A) não preencher(em) os 
requisitos necessários à aprovação do financiamento seja bancário ou diretamente com a 
INCORPORADORA, obriga·se este a pagar a parcela mencionada na alínea (b) do item 6.2, de uma só 
vez devidamente atualizada segundo as regras deste instrumento. O pagamento da mencionada parcela, 
verificada a hipótese prevista neste item, deverá ser feita obrigatoriamente pelo(a) PROMlsSARIO(A) 
COMPRADOR(A) no dia de seu vencimento ali previsto, nao sendo permitida a antecipação de 
pagamento, por qualquer forma ou motivo, exceto se este se fizer corrigindo-se o valor da mesma parcela 
segundo a variação do Indice que estiver sendo adotado para correÇao monetária do valor da referida 
parcela até o efetivo pagamento, calculado, segundo as condições estabelecidas no contrato de promessa 
de compra e venda do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante. O não pagamento pelo(a) 
PROMlssÁRIO(A) COMPRADOR(A) da aludida parcela nas condições convencionadas neste item 
implicará na aplicação das penalidades e na rescisão previstas nos Itens VII·1 e VII·2 do citado contrato. 

(6.12)· Se resultar que o valor corrigido monetariamente da parcela prevista na 
alínea "b" do item 6.2 retro. segundo o disposto neste Instrumento. acrescida dos luros pactuados. 
su ere o limite fi anclável ela ida e mutuante a diferen a devida será li uidada 
obrigatoriamente pelo(a) PROMlss RIOfA) COMPRADORIA) de uma só vez contra a assinatura do 
Instrumento particular ou escritura pública de venda e compra com pacto adleto de 
hi teca/allena ão flduclãria antes ref ridos sob ena de não o fazendo cometer o a 
PROMlss RIOIA) COMPRADORfAI infracão contratual ensejadora da rescisão deste contrato na 
forma prevista neste Instrumento, desobrigada a INCORPORADORA. neste caso. de assinatura e 
outorga do instrumento particular e/ou escritura pública de venda e compra mencionados . 

(7). DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONDOMiNIO OBJETO DO 
PRESENTE AJUSTE: 21/08/2013, observando-se o disposto no item XIII·1 e seguintes do contrato de 
promessa de venda e compra . 

(8)· CONTA BANCARIA DOIAI PROMlssARIOIAl COMPRADORIAI inserida para os fins 
previstos no item XIX·4 deste contrato: conta corrente nO , Banco , nO , Agência 
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NORMAS CONTRATUAIS 

B - DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

Assim, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, válido para todos os 
fins e efeitos legais, as partes signatárias nomeadas e qualificadas no item (1) do QUADRO RESUMO, 
resolvem ajustar o presente contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma condominial, 
do qual faz parte integrante e complementar o QUADRO RESUMO supra, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas e condições que, mutuamente, outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar, por si, 

• seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título, na forma da lei. 

• 

• 
• 

I - DO TERRENO E SUA ORIGEM.-

1-1 - Im6vellocalizado na Avenida Ipiranga e Rua Cel. Barros, Bairro Goiabeiras, CuiabálMT. 
Área: "A 1"=139,979m' B=2.732,086m' Total= 2.872,065m2 Escape= 3,400m' Edificável= 2.868,665m'. 
Limites e Confrontações: Do M1 ao M2A, mediu-se 34,368 metros, no limite da Avenida Ipiranga, e com o 
azimute magnético de 58°42'23". Do M2A ao M2B, mediu-se 6,911 metros, na concordância da Avenida 
Ipiranga com a Rua Cel. Barros, Raio de 5,00 metros, Ângulo Central de 79°12'11", e Tangente de 4,136 
metros. Do M2B ao M3, mediu-se 62,375 metros, no limite da Rua Cel. Barros, e com o azimute magnético 
de 137°54'34". Do M3 ao M4, mediu-se 38,332 metros, no limite de Adriana de Jesus Oliveira - Posse, 
inscrição cadastral na 01.5.31.016.0277-002, e com o azimute magnético de 235°22'5õ'. Do M4 ao M5, 
mediu-se 6,894 metros, no limite de Valdomiro Vital, Transcrição nO 46.496, FLs. 140, Lv. 3-AI (2° Oficio), e 
com o azimute magnético de 292°32'17". Do M5 ao M6, mediu-se 0,674 metros, no limite de Valdomiro 
Vital, Transcrição nO 46.496, FLs. 140, Lv. 3-AI (2° Ofício), e com o azimute magnético de 340°38'37'. Do 
M6 ao M7, mediu-se 6,865 metros, no limite de Valdomiro Vital, Transcriçí!o n° 46.496, FLs. 140, Lv. 3-AI 
(2° Oficio), e com o azimute magnético de 229°15'43". O M7 ao M8, mediu-se 19,027 metros, no limite da 
Área "A" Remanescente, de Claudemiro da Costa Vital, Matricula nO 24.549 (7° Oficio), e com o azimute 
magnético de 326°52'41". Do M8 ao M1 (marco inicial), mediu-se 43,462 metros, no limite da Área "A" 
Remanescente, de Claudemiro da Costa Vital, Matricula nO 24.549 (7° Oficio), e com o azimute magnético 
de 326°52'36". Ângulos internos: M1=88°10'15"; M2 100047'49"; M3 82°31'38"; M4 122°50'39"; M5 
131°53'40"; M6 291"22'54"; M7 82°23'02'; e M8 180000'03", conforme certidí!o de matrícula de nO 25.148 da 
Quarta Circunscrição imobiliária de Cuiabá, Estado do Mato Grosso; 

11 - DA EDIFICACÃO.-

11-1 - Sobre o todo do im6vel descrito e caracterizado no item 1-1 retro, a INCORPORADORA, 
na qualidade de incorporadora e por eia integral e exclusivamente responsável promove a incorporaçí!o e 
construção imobiliária, nos moldes do C6digo Civil Brasileiro (Lei Federal nO 10.406, de 10/01/2002), e da 
Lei nO 10.931, de 02/08/2004, e pelas disposições residuais da Lei Federal nO 4.591, de 16/12/1964, e 
demais legislação complementar aplicável à espécie, de um empreendimento imobiliário a expressar-se na 

RUBRICAS 
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. , 
construção de um condomlnio edillcio a ser construido sobre o todo do terreno descrito e ca~ra5;ctlo"él'i~z~ad~o;:;;n~o-~ 
item 1-1 retro, que recebeu a denominação de EDIFíCIO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA. 

11-2· Com vistas à implantação do condomínío, foi promovido o arquivamento de seu 
Memorial de Incorporação e de toda a documentaçi!o prevista no art. 32 da Lei Federal nO 4591/64, para 
efeito de registro da incorporação, conforme mencionado no item (3) do QUADRO RESUMO. 

111· DAS CARACTERfsTICAS DO CONDOMfNIO 

111·1 • A descrição do empreendimento imobiliário está contida no Memorial de Incorporação a 
que se refere o item 11-2. 

111·2· DO FINANCIAMENTO DESTINADO À CONSTRUCÃO DO CONDOMfNIO 

111·2.1 • A construção do CONDOMfNIO será levada a efeito pela INCORPORADORA, mediante 
recursos próprios e/ou através de financiamento diretamente a ela, concedido por qualquer entidade de 
crédito, integrante ou não do Sistema Financeiro de Habitação, de sua livre escolha, com garantia 
hipotecária, na qual ficará estabelecido que as obrigações da INCORPORADORA estarão sujeitas à 
atualização monetária e à remuneração com base nos Indices e critérios estipulados pelo Agente 
Financeiro. 

111·2.2 • Em garantia do eventual crédito aberto em nome da INCORPORADORA, poderá esta: 

(i) constituir em favor do agente financeiro hipoteca sobre a parte de terreno ora prometida 
à venda, bem como, das construções, instalações e benfeitorias sobre ela acrescidas ou por acrescer; 

(li) dar em penhor ao agente financeiro todos os créditos relativos às parcelas de 
pagamento deste instrumento, que deverão ser pagas diretamente ao mesmo agente financeiro e serão 
destinados à amortização da dívida decorrente do empréstimo concedido à INCORPORADORA. 

111·2.3· Assim, declara(m) o(a) PROMISSÁRlO(A) COMPRADOR(A) expressamente concordar, 
desde já com que a INCORPORADORA contrate o empréstimo destinado à construção do condomínio, 
bem como com a constituição de hipoteca do terreno e das acessões e benfeitorias que a ele acederão, e, 
ainda, dê em penhor os citados créditos mencionados no item 111-2.2 (ii) . 

111·2.4· Com o fim de cumprir o disposto no item anterior o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) nomeia e constitui sua procuradora a INCORPORADORA, de início qualificada, pela 
presente cláusula mandato. a qual outorga os poderes irrevogáveis e irretratáveis, na forma prevista nos 
arts. 683, 684 e 686, parágrafo único da Lei nO 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro), para, em 
nome dele(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), junto a qualquer agente financiador, assinar, aditar, 
re-ratificar, alterar o contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária e outras avenças, para 
produção do empreendimento referido no item 1-1 retro, podendo ajustar cláusulas e correções, prazos, 
taxas de financiamento, e quaisquer outros encargos dai decorrentes, oferecendo garantias reais, 
hipotecando as frações ideais do terreno, benfeitorias e acessões que a ele acederão podendo, ainda, 
representar o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), para registro da hipoteca, perante o cartório de 
registro de imóveis competente, cartório notarial e quaisquer outras repartições públicas, federais, 
estaduais e municipais, autarquias, etc. Se for preciso, o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) se 
compromete a firmar procuração via instrumento pClblico, no prazo de 10 (dez) dias contados da 
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solicitação, ratificando todos os poderes aqui outorgados, sob pena de com ter infração 
contratual. = 
111.2.5· Todas as despesas, encargos e custos financeiros relativos ao empréstimo que vier a ser 
concedido à INCORPORADORA, no tocante à unidade autônoma e respectiva fração ideal de terreno aqui 
objetivadas, serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, a qual competirá, inclusive, a liquidaçi!o do 
montante devido à sociedade de crédito, em nada concorrendo para esse fim o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A). 

IV - DO OBJETO DESTE CONTRATO,-

IV-1 - Dentre as unidades autônomas componentes do CONDOMíNIO, em conformidade com a 
discriminação constante deste instrumento, destaca-se, como objeto do presente contrato, a unidade 
autônoma mencionada no item (4) do QUADRO RESUMO. 

v - DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA - DO PRECO E SUA CORRECÃO 
MONETÁRIA. • 

V-1 - Assim, por este instrumento e na melhor forma de direito a INCORPORADORA, na 
qualidade de incorporadora do empreendimento mencionado no item 1-1, tal como configurado na Lei 
4.591/64, ciente(s) de sua responsabilidade, promete(m) vender ao(á) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) que, por sua vez dela se compromete a comprar, para entrega futura com base nas 
disposições constantes dos itens anteriores, a unidade autônoma integrante do já referido edifício, 
indicado no item IV-1, pelo preço total, certo e ajustado no item (5) do QUADRO RESUMO. 

V-2 - Considerando-se que o pagamento do preço global ajustado no item (5) do QUADRO 
RESUMO será solvido pelo(a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) a prazo, a correção monetária das 
parcelas e prestações de seu pagamento, conforme a seguir estabelecido livremente entre as partes, 
constitui condição contratual, por ser essencial à preservação e restauração do valor efetivo e atual do 
preço do imóvel citado no item V-1 supra e à manutenção do equilíbrio da relação contratual que gerou as 
obrigações convencionadas neste instrumento. Desta forma, o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) 
declara neste ato expressamente que, respeitada a condição estipulada no item V·3 adiante, manifestou e 
ora ratifica seu interesse pela aquisição do imóvel mediante o pagamento do preço a prazo e, em 
consequência, ajusta com a INCORPORADORA que o preço, o saldo devedor e as parcelas e/ou 
prestações não estão sujeitos a desindexação, congelamento ou defiação a qualquer título . 

V-3 - Do preço total a INCORPORADORA(S) declara e confessa haver recebido neste ato 
do(a,s) PROMISSÁRIO(A,S), a título de sinal e principio de pagamento, a quantia referida no item (6,1) do 
QUADRO RESUMO, na forma ali ajustada . 

V-4 - O saldo devedor do preço, equivalente ao valor nominal mencíonado no item (6.2) do 
QUADRO RESUMO, sujeito á correção monetária adiante estipulada de comum acordo entre os 
contratantes, deverá se pago pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) à INCORPORADORA na 
forma e nas condições previstas no item (6.2) a (6.12) do QUADRO RESUMO. 

V-5- Durante a construção, o saldo devedor e os valores de cada uma das parcelas e 
prestações vincendas de seu pagamento, em conformidade com as disposições da Lei nO 10.931 de 
02/08/2004, serão corrigidos monetariamente a cada mês, de acordo com a variação positiva mensal do 
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íNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCe-DI), divulgado pela Fund çãoGetúlio ~ 
Vargas, ou outro qualquer Indice que venha a ser adotado por esta entidade em substituição, u I izai1do-se~ 
como indice base aquele referente ao segundo mês imediatamente anterior ao de assinatura deste 
contrato, operando-se a correção monetária de acordo com a variação ocorrida entre esse índice base e o 
Indice correspondente ao segundo mês anterior ao do mês de vencimento de cada parcela ou prestação.-

V-6- Se ocorrer a proibição ou restrição legal de utilização do índice eleito no item V-5, para 
fins de correção monetária do valor inicial do preço, do saldo devedor e de suas parcelas e/ou prestações 
vincendas, ou de sua extinção, ajustam os contratantes que, a partir do mês em que se verificar a citada 
ocorrência, a qualquer tempo do periodo do contrato, a correção monetária do saldo do preço e de suas 
parcelas e/ou prestações vincendas será feita de acordo com a variação positiva do íNDICE GERAL DE 
PREÇOS DE MERCADO (IGP-M), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que o 
substitua, passando a ser referido neste contrato como indice substitutivo, bastando, para tanto, que a 
INCORPORADORA comunique, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias ao(à) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A), a aplicação da correção monetária pelo critério e pelo índice substitutivo aqui previsto, 
adotando-se o mesmo critério de correção monetária consignado no item V-5. Ocorrendo as mesmas 
hipóteses com o indice substitutivo, será utilizado o indice calculado pelo IGP-DI, calculado e divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas, ou o índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado e divulgado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, ou, na falta destes, o indice publicado pelo DIEESE, 
nessa ordem.-

V-7 - A diferença entre o 'quantum' de cada uma das parcelas e/ou prestações e o novo valor 
que as mesmas representam, em decorrência da correção monetária pactuada neste contrato, constituirá 
obrigação liquida e certa, insuscetível de contestação, pelo que a INCORPORADORA somente aceitará o 
resgate da parcela e/ou prestação com o concomitante pagamento da diferença referida. 

V-s - Sempre que qualquer pagamento relacionado com o presente contrato for efetuado 
através de cheque, o valor correspondente só será considerado quitado após a sua devida compensação 
bancária; se houver dificuldade na compensação do cheque, por culpa dota) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A), as consequências serão suportadas exclusivamente por esteta), considerando-se 
como atraso o prazo verificado entre o vencimento da prestação e a data em que o cheque for 
compensado, desde que a INCORPORADORA, tendo recebido pontualmente o cheque para pagamento, 
não atrase a sua apresentação para compensação, sujeitando-se o(a) PROMISSARIO(A) 
COMPRADOR(A) ao pagamento das penalidades e correção monetária previstas no item VII-1 deste 
instrumento . 

V-g - Ocorrendo interesse da INCORPORADORA poderá ela convocar o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) a emitir e entregar-lhe Notas Promiss6rias de caráter 'pro solvendo", representativas 
das parcelas e prestações vincendas do preço ajustado de venda do imóvel, o que deverá ser atendido 
pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de cometer 
infração contratual. 

V-10- Todas as parcelas e prestações que se vencerem após a data de Conclusão do edifício 
(entende-se como Conclusão do edifício a averbação da obra perante o cartório de registro competente), 
passarão, a partir da data da citada averbação e após correção monetária de seus valores pelo índice 
INCC-DI ou aquele que o substitua, a ser corrigidas monetanamente segundo a variação positiva do valor 
mensal do IGP-M ((ndice Geral de Preços de Mercado), da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que o 
substitua, sendo acrescido de juros remuneratórios de 1 % (um por cento) ao mês, utilizando-se como 
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índice base aquele referente ao segundo mês imediatamente anterior ao da averbação da o rCGlPJiltfllG R 
cartório de registro competente.- Fls. O O O 11 O 

VI· DO LOCAL E FORMA DE PAGAMENTO.' 

VI·1 • Todos os pagamentos devidos pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) e previstos 
neste contrato, serão efetuados diretamente à INCORPORADORA, nesta Capital, nos locais em que a 
mesma indicar, diretamente ou através de seus agentes cobradores, ou na falta da indicação, em seu 
escritório, atualmente nesta Capital, até às 16:00 horas de cada dia útil, não justificando quaisquer 
atrasos a falta de recebimento de avisos, valendo o recibo emitido pela INCORPORADORA como 
quitação conferida por esta. Fica expressamente autorizado à INCORPORADORA fazer a emissão de 
boletos bancários para o recebimento das parcelas. E se o pagamento pelo(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) ocorrer através de depósito bancário, somente serão levados à efetiva quitação das 
parcelas os depósitos identificados, sob pena de constituição em mora. 

VI·1.1 • O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) fica obrigado(a) a comprovar à 
INCORPORADORA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do aviso que Ihe(s) for dirigido nesse senlido, a 
correta efetivação de qualquer pagamento.-

VII· DAS PENALIDADES E DA RESCISÁO .• 

VII·1 • A impontualidade dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) no pagamento de qualquer 
uma das parcelas e/ou prestações referidas neste instrumento, ou de qualquer encargo, 
independentemente de prévio aviso ou notificação, determinará a automática e imediata incidência de 
multa de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido pelo indlce de correção vigente no contrato ou 
outro que o substitua, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados dia a dia. 

VII·2· Deixando o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) de efetuar, nos respectivos 
vencimentos, o pagamento de qualquer uma das parcelas e/ou prestações referidas neste contrato, 
promoverá a INCORPORADORA a sua prévia interpelação, judicial ou extrajudicial, na forma prevista no 
Decreto Lei nO 745, de 07/08/1969, para que o(a) PROMISSARlO(A) COMPRADOR(A) venha purgar a 
mora no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua interpelação, efetuando o pagamento das 
parcelas, vencidas e não pagas, acrescidas de juros, multa, custas e honorários advocatícios, fixado à 
base de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, se houver interveniencia de advogado, tudo 
corrigido monetariamente, na forma ora prevista, ficando estabelecido que o não atendimento dota) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) à medida premonitória determinará, de pleno direito e a juizo 
exclusivo da INCORPORADORA: 

(a) • a propositura de ação de rescisão do presente compromisso, com devolução de 
parte dos valores pagos, na forma da lei nO 8.Q78 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e 
retenção da outra parte, a titulo de indenização pelos custos da INCORPORADORA com a rescisão deste 
compromisso, a que não deu causa, conforme adiante ajustado entre as partes, revertendo à 
INCORPORADORA a posse do imóvel com todas as suas acessões e benfeitorias, sem que possa o(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) invocar o direito de retenção a qualquer título ou pretexto, bem 
como pleitear qualquer indenização relativa às benfeitorias e acessões supra mencionadas, seja qual for o 
valor atribuído ou atribuível às mesmas; ou 
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(b). a cobrança ou a execução judicial de toda a dívida, vencida e vincen a; caso em j 

que o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRAOOR(A) pagará o débito corrigido monetariamente, n . ..=.1 
prevista, acrescido dos encargos estipulados neste item e no item anterior, das custas judiciais e dos 
honorários de advogado da INCORPORADORA, fixado à base 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação, divida essa que ora) PROMISSÁRlO(A) COMPRAOOR(A) reconhece(m) como líquida e 
certa, e exigível, constituindo-se, por isso mesmo, o presente contrato, título executivo extrajudicial, nos 
termos do inciso 11, do artigo 585, do C6digo de Processo Civil; elou 

(e) - a promoção do leilão dos direítos decorrentes deste contrato, o qual será realizado 
dentro do prazo anunciado em jornal de grande circulação da Cidade da situação do im6vel, por 2 (duas) 
vezes e com antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira praça e 5 (cinco) dias para a segunda, 
se necessária, tudo conforme dispõem os incisos VI e Vii do Art. 1°, da Lei nO 4.864 de 29111/1965, e os 
parágrafos 1° ao 7°, do Art. 63, da lei nO 4.591 de 1611211964, que as partes consideram, para todos os 
efeitos deste instrumento como se aqui estivessem integralmente transcritos e dos quais o(a) 
PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) declara ter sido cientificado(a) e ter conhecimento, ficando 
reservado à INCORPORADORA o direito de preferência de acordo com o parágrafo 3° do citado Art. 63. 
No caso de aplicação do disposto nesta allnea, poderá a INCORPORADORA, nos termos dos citados 
incisos VI e Vii, do Art. 1 ° da lei 4.864165, promover a transferência para terceiros dos direitos decorrentes 
deste contrato, observadas, no que forem aplicáveis, as disposições nos parágrafos 1° a 7° do Art. 63 da 
lei 4.591164; 

(e.1)· Para os fins previstos nesta allnea, fica a INCORPORADORA, investida 
do mandato irrevogável a que se refere o parágrafo 5·, do artigo 63, da lei 4.591164, cujos poderes, lá 
discriminadas, são considerados como se aqui estivessem transcritos. 

VII·3· Se a INCORPORADORA optar pela rescisão do contrato, por inadimplemento ou culpa 
dota) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A), nos termos do artigo 474 e 475 do C6digo Civil, este pagará 
para a INCORPORADORA multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, a título de 
pena convencional, sem prejulzo das perdas e danos suplementares (artigo 416, parágrafo único, CC8) 
caso existentes, sendo que os valores eventualmente pagos, serão restituídos para o(a) 
PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A), com a dedução da multa acima pactuada e da Intermediação 
Imobiliária repassada aos corretores. Se o(a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) não tiver pago a 
importância correspondente ao valor da multa, deverá pagar a complementação restante, para fiel 
cumprimento deste Contrato . 

VII·3.1 • OrA) PROMISsARIO(A) COMPRADOR(A), caso a INCORPORADORA opte pela 
execução judicial da dívida, conforme previsto no item VII-2, alínea "b", indica, desde já, à penhora o 
direito e ação referentes ao imóvel objeto deste contrato . 

VII·4· Tendo em vista que a sentença, transitada em julgado, que reconhecer a rescisão 
contratual tem caráter declarat6rio e, consequentemente, seus efeitos retroagem à data do término do 
prazo da medida premonit6ria determinada pelo Decreto Lei nO 745 de 0710811969, a retenção do imóvel 
pelo(a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A), no periodo entre a data do término do prazo da interpelação 
e a data da efetiva reintegração da INCORPORADORA na posse do imóvel, configurará ocupação 
indevida e sujeitá-Io-á ao pagamento, a titulo de aluguel pela utilização ilegal do imóvel, do valor 
equivalente a 1 % (um por cento) ao mês, ou fração de mês, do preço do imóvel corrigido monetariamente, 
ficando desde já, autorizada a INCORPORADORA, se for o caso a compensar essa quantia do valor 
devido ao(à) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) em decorrência do pactuado no item VII-3. Na mesma 
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penalidade incorrerá o(a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A), em razão da indisponibilida e do imÓvel =.I 
pela INCORPORADORA durante o perfodo em que o mesmo esteja "sub judice", se ainda não ransferida . 
a sua posse ao(ã) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A).-

VII-4.1 - Na hipótese de inadimplemento dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), configurada 
a mora absoluta através do decurso "in albis' do prazo de 15 (quinze) dias para purgar a mora, conforme 
determina o Decreto Lei 745/69, Art. 1°, falo jurídico que toma obrigatória a declaração por sentença de 
rescisão contratual, a despeito de qualquer condenação acessória imputável à INCORPORADORA ou, 
ainda, na hipótese de rescisão contratual requerida pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), 
cumulada ou não com outros pedidos, as partes reconhecem e concordam com a legitimidade absoluta da 
antecipação de tutela jurisdicional requerida na forma do Art. 273 do Código do Processo Civil, inciso f, 
face à coexistência das condições estabelecidas na lei, prova inequfvoca e fundado receio de dano de 
difícil reparação gerada pela indisponibilidade do imóvel. 

VII-5 - O simples pagamento do principal, sem os acréscimos mencionados, inclusive da 
correção monetária incidente, não exonerará ora) PROMtSSÁRIO(A) COMPRADOR(A) da 
responsabilidade de liquidar estes mesmos acréscimos, continuando em mora, para todos os fins e efeitos 
legais e contratuais.-

VIII - DA CESSÃO E TRANSFERêNCIA.-

VIII-1 - Enquanto não quitado o preço pactuado para a presente promessa de venda e compra • 
o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) somente poderá ceder os direitos decorrentes deste contrato 
desde que:-

(a) - esteja absolutamente em dia com todos os seus respectivos pagamentos e 
demais obrigações; 

(b) - haja concordância expressa e por escrito da INCORPORADORA, sob pena da 
nulidade do respectivo ato praticado pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A). À INCORPORADORA 
fica assegurado o direito de preferência em caso de cessão dos direitos elou obrigações deste 
contrato, preço por preço e desde que sob as mesmas condições, prazos e meios de pagamento. 

IX - DO PAGAMENTO ANTECIPADO.-

IX-1 - É assegurado ao(á) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) o direito de liquidar 
antecipadamente as prestações e parcelas vincendas, na ordem cronológica inversa dos vencimentos, ou 
seja, das últimas para as primeiras. As antecipações, contudo, nao poderao gerar prejulzos para a 
INCORPORADORA, de modo que deverão ser efetivadas no dia acertado para os vencimentos e o seu 
valor atualizado calculado até a data de seu efetivo pagamento.-

IX-1.1 - Em ocorrendo antecipação de pagamento, os juros incidentes sobre a prestação 
elou parcela antecipada serão reduzidos proporcionalmente até a data da respectiva liquidação. 

IX-1.2 - O recebimento por antecipaçao de qualquer prestação ou parcela do saldo do preço não 
significará novação, nem modificação do avençado e alteração do vencimento daquelas remanescentes.-
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IX·1.3 • A INCORPORADORA não estará obngada a receber prestações aI ... = 
subseqüentes sem que tenham sido pagas as anteriores e seus respectivos encargos, na forma ajustada.-

IX.1.4· Qualquer procedimento de pagamento total ou parcial antecipado da dívida, mesmo se 
aplicado uma ou mais vezes, não representará novação ou modificação do presente instrumento e, em 
particular, do pacto de atualização monetária e de revisão nele estipulados.-

IM.S • A quitação do saldo devedor não implicará a obrigação de imediata outorga da escritura 
definitiva de venda e compra, a qual somente será formalizada de acordo com o disposto no item XVI-1 
deste contrato.-

X· DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DIVIDA.· 

X·1 • Fica convencionado, ainda, que a dIvida doIa) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) 
vencerá antecipadamente, de pleno direito, podendo a INCORPORADORA exigir seu pronto pagamento, 
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, se: 

(a) • o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) ceder a terceiros os direitos e 
obrigações deste contrato sem prévio e expresso consentimento da INCORPORADORA, por escrito; 

(b) • o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), também sem prévio e expresso 
consentimento da INCORPORADORA, constituir sobre a unidade objeto do presente instrumento, 
quaisquer ônus, reais ou pessoais; 

(e) • contra o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) forem movidas ações ou 
execuções ou decretadas quaisquer medidas judiciais que, de algum modo, afetem a unidade prometida à 
venda, no todo ou em parte. 

XI • DA TOLERÂNCIA 

XI·1 • A falta de aplicação das cláusulas penais e resolutórias previstas neste contrato será 
havida sempre como benevolência da INCORPORADORA, não gerando ao(á) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) quaisquer direitos ou pretensões, nem novando o contrato, podendo sua aplicação dar
se a qualquer tempo, enquanto subsistir o inadimplemento . 

XII· DA CONSTRUCÃO E DAS MODIFICACÔES INTERNAS DA UNIDADE AUTÔNOMA.· 

XII·1 • As obras do CONDOMfNJO deverão obedecer ao projeto de construçao de que trata o 
item 11-1 retro, de pleno conhecimento dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), com o memorial 
descritivo padrão e com os documentos constantes do Memorial de Incorporação arquivados no Registro 
de Imóveis competente, os quais, inteiramente aceitos pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), 
ficam fazendo parte integrante deste contrato como se aqui estivessem transcritos. 

XII·2· Independentemente de qualquer consulta ao(á) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) e 
sem que lhe caiba o direito de pleitear qualquer indenização, poderá a INCORPORADORA, sempre que 
se tomar necessário, alterar o projeto referido no item anterior, em razão de imposição de boas normas 
técnicas de execução de obras, de determinação ou exigências dos poderes públicos ou de empresas 
concessionárias de serviços públicos. 
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XII·3 • Sem prejuízo do disposto no item anterior, não será considerada infração alS=p-ro)e'te=l!r·· =:=J 
construção supra mencionado, não dando, conseqüentemente, ao(à,s) PROMISSÁRIO(A,S) o direito de 
pedir e não pedir(em) compensação ou indenização, de espécie alguma, qualquer diferença para mais ou 
para menos, não excedente a 5% (cinco por cento) nas medidas elou áreas do imóvel ou das partes 
comuns seja de que espécie for, ficando perfeitamente esclarecido que, para cálculo de eventual diferença 
nas áreas elou medidas, será tomado como ponto de referência o eixo das paredes. 

XII·4· Fica expressamente convencionado que a edificação será considerada pronta e acabada 
para todos os fins e efeitos de direito desde que seja expedido o "CERTIFICADO DE CONCLUSÃO" da 
construção e concedido o "HABITE·SE" pela Prefeitura Municipal da situação do imóvel, não podendo 
o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) recusar·se ao recebimento das chaves da unidade autônoma 
compromissada. 

XII·5· É proibida ao(à) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) a interferência direta na obra, quer 
seja em entendimento com mestre de obras ou encarregado, quer com operários a serviço da 
INCORPORADORA ou subempreiteira que contratar, e, bem assim, a entrada e permanência na obra sem 
autorização prévia e por escrito de profissional dela encarregado, sob pena de, no caso de desobediência 
a esta disposição contratual caracterizar-se infração contratual ensejadora de rescisão deste contrato, na 
forma anteriormente estabelecida. 

XII·6· As plantas, os acabamentos e o Memorial Descritivo das partes comuns do condomínio 
são do conhecimento do(s) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), e são por ele(a) aceitas, ficando 
esclarecido que as eventuais tonalidades constantes das ilustrações e folhetos que lhe foram 
apresentadas poderão sofrer alterações em relação ao produto final (obra) a ser entregue. 

XII·7· Para que seja efetuada qualquer alteração na unidade autônoma, quando de sua 
construção, deverá ocorrer autorização por escrito da INCORPORADORA e se existir algum custo será de 
responsabilidade exclusiva do(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), que deverá efetuar o 
pagamento correspondente junto à INCORPORADORA, observando-se que: 

a) As personalizações somente poderão ser autorizadas pela equipe técnica da 
INCORPORADORA, e mediante apresentação de consulta escrita; 

b) No que tange as modificações na(s) área(s) privativa(s), estas estarão passiveis de 
personalização desde que obedeçam ao cronograma de andamento da obra e viabilidade técnica; 

c) Os custos da personalização não estão inclusos no valor deste contrato, devendo, se 
autorizada a personalização pela equipe técnica, ser arcada exclusivamente pelo(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A); 

d) Nas hipóteses de autorização da personalização da unidade, caso referida 
personalização implique na não execução de qualquer obra ou não utilização de qualquer material descrito 
no memorial descritivo, o valor referente a tal obra ou material, em nenhuma hipótese constituirá 
crédito em favor doIa) PROMISSÁRIO(A) COMPRADORIAI, de tal modo que não poderá ser 
compensado dos valores devidos à INCORPORADORA em razão das obrigações assumidas pelo(a) 
PROMISSÁRIO(A} COMPRADOR(A) por meio do presente instrumento. 
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XIII·1 • A conclusão das obras do CONDOMINIO e a entrega física de suas un = 
previstas para a data referida no item (7) do QUADRO RESUMO, com um prazo de tolerância de 180 
(CENTO E OITENTA) dias, em favor da INCORPORADORA, ressalvados, contudo, os atrasos 
decorrentes de motivos de força maior, tais como greves, chuvas prolongadas que retardem direta ou 
indiretamente a execução dos serviços, falta de materiais essenciais, paralisação dos meios de 
transportes e falta de combustfvel, deficiência no fornecimento dos serviços públicos, bem como os 
resultantes de embargos judiciais das obras e outros congêneres. Em todos os casos supra citados, 
prorrogar·se-á o prazo de entrega das unidades, mesmo quanto á tolerância prevista, por tantos dias 
quantos forem os de retardamento causado por tais eventos.-

XIV· DA POSSE. 

XIV-1· O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) será imitido(a) na posse da unidade no 
momento da entrega das chaves respectivas e desde que esteja em dia com todos os pagamentos das 
parcelas e/ou prestações, Inclusive e principalmente aquela referente ao financiamento mencionado 
na alfnea (b) do item 6.3, com assinatura do respectivo instrumento público ou particular de venda 
e compra com financiamento junto ao Agente Financeiro, diferenças e encargos ajustados no presente 
instrumento, posse essa que o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), exercerá a título precário até final 
e total quitação do preço e cumprimento de todas as obrigações assumidas.-

XIV-1.1. Fica certo e ajustado que caso o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) opte por pagar 
a parcela indicada na alinea (b) do item 6.2, na forma estipulada na alínea (a), do item 6.3, do QUADRO 
RESUMO será condição para a entrega da posse da unidade autônoma ao(á) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) a prévia lavratura e registro no cartório de imóveis competente da escritura definitiva de 
venda e compra, nos termos do item XVI, infra. 

XIV·1.2· O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) reconhece que a assinatura da escritura ou 
instrumento particular acima indicados é condição essencial, sem a qual não lhe será outorgada a posse 
sobre o imóvel antes do pagamento integral do preço avençado.-

XIV·2· No ato de entrega das chaves e como condiçao para sua efetivação, o(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) assinará o termo de aceitação das obras da unidade prometida, 
após vistoria por ele(a) realizada.-

xv . DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E ENCARGOS.· 

XV·1 • A partir da data da expedição do "CERTIFICADO DE CONCL.USÃO" da construção 
(HABITE· SE) pela Prefeitura Municipal da situação do imóvel, do CONDOMINIO, e da instalação do 
respectivo condomínio de utilizaçao, passarão a correr por conta exclusiva dota) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e contribuições fiscais incidentes 
sobre a unidade prometida à venda, assim como as próprias de condomfnio, mesmo que este(a), por sua 
culpa, não tenha recebido as chaves da unidade.-

XVI· DA ESCRITURA PÚBL.JCA DE VENDA E COMPRA.· 

INCORPORADORA /( , 
RUBRICAS 
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XVI·1 • Caso não seja o presente objeto de financiamento pela alienação fiduci tia p~ na o=' 
alínea (c) do item (6.3) do QUADRO RESUMO ou de repasse de financiamento previsto na alínea (b) do 
mesmo item, a outorga da escritura pública de venda e compra da unidade aqui objetivada, inteiramente 
livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza, somente ocorrerá dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data do registro da "Instituição, Especificação e Convenção de 
Condominio do CONDOMINIO no Cartório de Registro de Imóveis competente, ou do mês de pagamento 
integral do preço pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), valendo como determinante de início do 
citado prazo, dentre os eventos acima elencados, aquele que por último se verificar. Findo o prazo 
retromencionado, PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) terá o prazo de 90 (noventa) dias para efetuar o 
registro da referida escritura, sob pena de multa diária no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), ficando 
passlvel a presente obrigação de execução especifica. 

XVI·2 • OrA) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) deverá comparecer no dia, hora e iocal 
aprazados pela INCORPORADORA para receber a Escritura Definitiva de Venda e Compra de que trata o 
item XVI-1 supra, ficando expressamente convencionado que o Serviço de Notas será de livre escolha da 
INCORPORADORA.· 

XVI·3 • O pagamento de todas as despesas decorrentes da Escritura supra mencionada, inclusive 
emolumentos notariais e de registro de imóveis, além do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis) serão de exclusiva responsabilidade dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A).· 

XVI·4· Na eventualidade do edificio ou da unidade autônoma objeto deste contrato não se 
acharem inteiramente concluídos na oportunidade da escritura de venda e compra com alienação 
fiduciária em garantia, terá essa mesma escritura definitiva por objeto a fração ideal de terreno e as 
benfeitorias e acessões realizadas e a realizar corporificadas na unidade autônoma ora compromissada, e 
a INCORPORADORA reiterará na aludida escritura a sua obrigação de concluir a edificação, na forma 
contratada. -

XVI·5· Obriga-se ora) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) a providenciar, dentro do prazo 
impreterlvel de 30 (trinta) dias contados da data da outorga da escritura definitiva de venda e compra, a 
mudança da titularidade junto às autoridades competentes, referente a tributos, tarifas, contribuições e 
quaisquer outras despesas ou encargos que incidam sobre a unidade autônoma objetivada neste contrato, 
comprovando as providências ora pactuadas por intermédio de correspondência protocolizada junto à 
INCORPORADORA, sob pena de ficar configurado o inadimplemento dota) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) que responderá pelas perdas e danos e lucros cessantes causados à 
INCORPORADORA por sua inércia.-

XVI·6· A partir da data do "habite-se" e após o recebimento do talão do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) correspondente à sua unidade, o (a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) 
obriga-se a apresentar no Departamento Comercial da INCORPORADORA(S), até o dia 31 de dezembro 
de cada ano, a comprovação do pagamento do referido imposto e de todas as taxas de condomínio do 
ano corrente, até que o mesmo seja transferido de titularidade, sob pena de pagamento da multa mensal 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do imposto ou das taxas de condomínio. Vindo a 
INCORPORADORA a sofrer qualquer ação de execução, ou seja, o imposto levado à Olvida Ativa por falta 
de pagamento do mesmo, ou execução em virtude de taxas de condomlnio sobre a unidade autônoma em 
aberto, correrão por conta dota) PROMISSÁRlO(A) COMPRADOR(A) todas as despesas que forem 
despendidas pela INCORPORADORA para resguardo judicial de seus direitos, inclusive, custas e 
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honorários advocatlcios, desde já ajustados, irredulivelmenle, em 20% (vinte por cento) sOl'fe;AAl~~:---. 
débito.- GR 

XVII· DAS DISPOSiÇÕES GERAIS DESTE CONTRATO.· 
FIS·OOOl17 

XVIi·1 • Da Cessão de Créditos 

XVIi·1.1 • Ajustam, ainda, os contratantes, que a INCORPORADORA é e será sempre assegurado o 
direito de, em qualquer época, ceder ou caucionar a terceiros os seus créditos decorrentes deste contrato, 
inclusive por meio de Securitização ou do Sistema de Financiamento Imobiliário - S.F.I., com a emissão 
de Cédula de Crédito Imobiliário, em função do que o imóvel poderá vir a ser hipotecado ou objeto de 
alienação fiduciária. 

XVIII • DO MANDATO.· 

XVIII·1· Ainda pelo presente contrato e na melhor forma de direito. o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) nomeia e constitui sua bastante procuradora a INCORPORADORA, a quem confere 
poderes gerais. amplos e ilimitados para o fim especial de, nos termos da Lei Federal nO 4.591/64. efetivar, 
no momento próprio, os registros do instrumento de instituição e de especificação de condomínio do 
CONDOMINIO em questão. objeto deste contrato, podendo para tanto, outorgar. aceitar. assinar. anuir, 
retificar. alterar os respectivos instrumentos públicos ou particulares e, bem assim, o Memorial de 
Incorporação do mesmo condomlnio. estabelecendo e aceitando cláusulas e condições, podendo ainda, 
desistir da incorporação dentro do prazo de carência, assinar instrumento público ou particular de 
retificação e ratificação, porventura necessário, inclusive para atendimento de exigências formuladas pelo 
Cartório de Registro de Imóveis competente e. mais, promover junto a Prefeitura do Município da 
situação do imóvel, quaisquer alterações do projeto de construção do empreendimento, sem diminuição 
ou alteração das áreas e frações ideais de terreno correspondente á unidade de que é(são) titular(es) de 
direito o (a) PROMISSÁRJO(A) COMPRADOR(A), podendo para tanto, assinar quaisquer papéis e 
documentos, passando os correspondentes recibos, conferindo-Ihe(s), ainda, poderes para representá
lo(a) nas repartições públicas municipais, estaduais e federais, autarquias e concessionárias de serviços 
públicos, instituindo em favor da companhia de água e energia, se necessário, servidão de área "non 
edificandi', inclusive aceitando e cumprindo exigências e comunique-se, alvarás, enfim, praticando todos 
os atos necessários ao cabal desempenho deste mandato, com poderes da cláusula 'extra', 
substabelecendo no todo ou em parte os poderes aqui constantes, com ou sem reserva, mandato este 
constituldo em caráter irrevogável e irretratável (ressalvadas as condições suspensivas e resolutivas 
previstas neste contrato), nos termos dos arts. 683, 684 e 686, parágrafo único, da Lei nO 10.406, de 
10/01/2002 (Código Civil BrasileirO). Se for preciso, o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) se 
compromete a firmar procuração via instrumento público, no prazo de 10 (dez) dIas contados da 
solicitação, ratificando todos os poderes aqui outorgados, sob pena de cometer Infração 
contratual.-

XIX· DA CONDiÇÃO SUSPENSIVA DESTE CONTRATO (arts. 121 e seguintes da Lei nO 
10.406. de 1010112002 - Código Civil Brasileiro. combinado com o art. 34 da Lei Federal na 4.591. de 
16/12/19641.' 

XIX·1 • A incorporação do CONDOMINIO sujeita-se ao prazo de carência de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data de seu registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, dentro 
do qual é lícito à INCORPORADORA dele desistir, em qualquer uma das seguintes hipóteses: (a) - se não 
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obtiver a venda ou promessa de venda de, pelo menos, 50% (cinquenta por cenlo) . ~ 
integrantes do Condomínio projetado; ou (b) - se não conseguir, por qualquer motivo, financiamento 
destinado à construção do referido empreendimento. 

XIX.2 - Durante a vigência do prazo de carência, será devido o pagamento das parcelas elou 
prestações que se vencerem, nos tenmos aqui estabelecidos, considerado como feito a título de depósito.-

XIX-3· Optando a INCORPORADORA pela desistência da incorporação até a data prevista no 
item XIX-1 supra, tal decisão será denunciada por escrito ao Cartório de Registro de Imóveis 
competente e a cada um dos promissários compradores, dispondo a INCORPORADORA do prazo de 
até 30 (trinta) dias para restituir ao(à) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) os valores até então pagos, 
devidamente corrigidos monetariamente, segundo o indlce oficial vígente, sendo certo que, por tal razão, 
o(a) o (a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) desde já concorda, expressamente, em que a referida 
desistência seja aceita pelo registro imobiliário competente, independentemente de nova concordância ou 
oitiva do(a) o (a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), mesmo na hipótese de estar a presente promessa 
registrada.-

XIX-4 - A devolução de que trata O nem XIX-3 supra será efetuada mediante depósito em conta 
corrente do(a) o (a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) indicada no item (8) do QUADRO RESUMO, 
valendo comprovante de depósito como quitação integral dada pelo(a) o (a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) à INCORPORADORA, e como prova de sua desvinculação total do empreendimento. 
Com tal procedimento ficarão as partes desobrigadas dos direitos e obrigações decorrentes deste 
instrumento, ficando a INCORPORADORA, dessa fonma, liberada para dar o destino que melhor lhes 
convier ao terreno aludido no item 1-1 retro, observado o que dispõe, para tanto, o Memorial de 
Incorporação do empreendimento, tudo independentemente de qualquer participação ou anuência dota) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) e de outra medida, seja judicial ou extrajudicial.-

XIX-5 - Por outro lado, não vindo a INCORPORADORA a exercer a faculdade prevista no item 
XIX-1 retro, tomando dessa fonma obrigatório, irretratável e irrevogável o presente contrato (ressalvadas 
as demais condições suspensivas e resolutivas previstas neste instrumento de contrato), é assegurado às 
partes o direito de se exigirem, ainda que compulsoriamente, o cumprimento das obrigações constantes 
deste instrumento, sendo certo que os depósitos efetuados passarão a ser considerados como 
pagamentos efetivos.-

XIX-6 - Na hipótese de desistência do CONDOMfNIO, dentro do prazo de carência e nas 
condições previstas neste instrumento e no memorial de incorporação respectivo, o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) autoriza expressamente, desde já, o Oficial de Cartório de Registro de Imóveis 
competente a proceder o cancelamento do registro deste contrato, se registrado for, concordando, 
também, desde já, com referido procedimento . 

xx - DAS DISPOSiÇÕES FINAlS.-

XX-1 - Enquanto não alienada pela INCORPORADORA a totalidade das unidades autônomas 
integrantes do edifício, poderá ela utilizar-se das paredes externas do edifício, bem como do terreno 
edificado, para colocação de placas e faixas indicativas das vendas, da recepção e do condomlnio, 
inclusive mantendo cerretores de plantão, corretores estes aos quais será penmitido mostrar às pessoas 
interessadas todas as partes comuns do ediflcio, que poderão utilizar os elevadores, portarias, telefones e 
sanitários e demais coisas de uso comum.-

7 
INCORPORADORA J ~/ 

TE~Ol 



• 
• 

• 
• 

(Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade AutOnoma Condomilial- Edlflclo Parque Residencial Vlalplranga· P gln~Bttn P Gif"l 
Fls. 000119 I. 

XX·2 • Nenhuma pretensão referente a vícios ou defeitos de construção terá ef . . ' __ ='f 
sobre o vencimento das parcelas elou prestações do saldo devedor dota) PROMISS IO(A) 
COMPRADOR(A).-

XX·3 - O projeto e o memorial descritivo antes mencionados e os impressos promocionais 
assinados pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) neste ato substituem e revogam quaisquer 
papéis, cartas, folhetos e documentos que acaso tenham sido anteriormente emitidos ou simplesmente 
divulgados, nada podendo, portanto, ser ínvocado contra o avençado expressamente neste contrato.-

XX·4 - O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) declara que todas as informações, anúncios, 
prospectos e outras peças promocionais ou elementos de qualquer natureza, que fazem referência à 
incorporação e venda das unidades do condomínio, prestados ou realizados na época da celebração do 
presente contrato, e que ficam fazendo parte integrante e complementar do presente, são suficientemente 
esclarecedores do empreendimento e se encontram perfeitamente de acordo com as disposições 
avençadas neste instrumento, nas plantas, no respectivo Memorial de Incorporação e na minuta da 
Convenção de Condomínio. Declara, mais, que lhe foi devidamente esclarecido que as ilustrações 
constantes das peças promocionais são "ilustrações artísticas" ou "sugestões de decoração" e 
que a entrega do imóvel será nas condições constantes do Memorial e especificações do ediffcio.-

XX-5· Sem prejuízo de seu direito de comparecer à Assembleia Geral de Instalação do 
Condomínio de Utilização do condomínio e nela deliberar como Ihe(s) aprouver o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) ora constitui e nomeia a INCORPORADORA sua procuradora, para representá-Io(a) 
naquele evento, podendo votar sobre todas as matérias que forem levadas à apreciação da Assembleia, 
autorizando o substabelecimento. 

XX-6 - O presente contrato, no que se refere à unidade autônoma e a fração ideal de terreno, é 
celebrado em caráter "ad corpus", não se responsabilizando a INCORPORADORA, em tempo algum e 
sob nenhum pretexto, por qualquer diferença de metragem que venha a ser apurada nas medidas do 
terreno referidas neste compromisso, que são meramente enunciativas.-

XX·7· As partes convencionam que o foro para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas 
deste contrato é o da situação do Imóvel, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja 
ou possa vir a ser. 

xx·a . O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) tem pleno conhecimento da destinação do 
condomínio, conforme estabelecido no Memorial de Incorporação. 

XX-g - Declara expressamente o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) que aceita este 
contrato em seus expressos termos, por estar ele, em tudo, conforme as condições que lhe foram 
apresentadas pela INCORPORADORA com antecedência suficiente para a sua apreciação e avaliação, 
da forma de produção do bem aqui objetivado, do preço e de sua correção monetária e das condições de 
pagamento das parcelas elou prestações que o representam, aqui ajustados, tudo conforme minuta que 
Ihe(s) foi entregue anteriormente pela INCORPORADORA, razão pela qual não poderá alegar 
desconhecimento objetivo dos direitos e obrigações envolvidos neste contrato.-

XX·10 • A INCORPORADORA declara que não existem feitos ajuizados fundados em ações reais 
ou pessoais sobre o imóvel objeto deste contrato.-

INCORPORADORA ,/ 
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XX·11· OrA) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) nomeia·se procuradoresrecíprocos-=I 
juntamente com seu cônjuge, em sendo o caso, para o fim especial de receber citações, intimações e 
notificações decorrentes de procedimento judicial ou extrajudicial iniciado pela INCORPORADORA em 
decorrência do inadimplemento dele(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), valendo a diligência 
cumprida na pessoa de um deles como se cumprida na pessoa de todos.-

XX·12· O (A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) concorda e tem conhecimento que, nos 5 
(cinco) primeiros anos após a entrega das chaves das respectivas unidades autônomas prontas e 
acabadas, a INCORPORADORA irá manter placas iluminadas com sua logomarcas, sendo que todos os 
custos dai decorrentes, tanto de sua instalação quanto de sua iluminação serão arcados, exclusivamente, 
por ela, INCORPORADORA. 

ENCERRAMENTO 

Assim ajustadas, as partes livremente celebram, na sede da INCORPORADORA, o presente instrumento 
particular de contrato de promessa de compra e venda, em caráter irretratável e irrevogável, 
ressalvadas apenas as condições suspensivas e resolutivas previstas neste instrumento, firmando-o em 
02 (duas) vias de igual teor e fOlTTla, na presença de duas testemunhas que também o assinam. 

CuiabálMT, 02 de dezembro de 2014 .. 

INCORPORADORA, IMO uA~r;;;~NE~TO llDA 

~'<t'C.~~ 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A): RODRIGO DA CUNHA BARBOSA 

Testemunhas: 

l' -------f--'ffl---
CPF: !'roM'.,) ..... r.'''' ... ~\~ 1~~\V:~Juil;ür 

IJ I ...... '!:' "",,~, .. 
Endereço: O". ,;.,4. B A.97\ ·72 

RJ: :~'l.l'74.:5S::P/M" 
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EMPREENDIMENTO: EDIFiclO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA 
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GARAGEM(NS): 02 (DUAS) VAGAS . 
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PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A): RODRIGO DA CUNHA BARBOSA· APTO N°. 1706 (HUM MIL, 
SETECENTOS E SEIS) COM RESPECTIVA 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM. 

Este documento tem como finalidade checar se todos os itens importantes do presente contrato 
foram esclarecidos ao(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A). 

1. Personalização ........................................................................................................... ( 
• As personalizaçéíes somente serão autorizadas pela equipe técnica da 

INCORPORADORA. 
• No que tange as modificações na(s) área(s) privativa(s), estas estarão passlveis de 

personalização desde que obedeçam ao cronograma de andamento da obra e viabilidade 
técnica . 

• Os custos da personalização não estão inclusos no valor do contrato, devendo estes 
serem arcados pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A). 

• Nas hipóteses de personalização da unidade, caso referida personalização implique na 
não execução de qualquer obra, ou não utilização de qualquer material descrito no 
memorial descritivo, o valor referente a tal obra ou material, em hipótese alguma, 
constituirá crédito em favor dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), de tal modo que 
não poderá ser compensado dos valores devidos à INCORPORADORA em razão das 
obrigaçéíes assumidas pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) por meio do presente 
instrumento. 

2. Cessão .............................................................................. , ......................................... ( ) 
• Caso o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), venda a unidade e queira transferir seus 

direitos para terceiros deverá fundamentar-se no item VIII do CONTRATO DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

• A anuência da INCORPORADORA para conceder a cessão dependerá, inclusive, da 
aprovação do cessionário quanto a sua idoneidade e capacidade financeira para 
cumprimento do contrato . 

3. Forma de Pagamento ............................................................................................... ( ) 
• A pOSSibilidade de financiamento direto com a INCORPORADORA está condicionada à 

observância cumulativa pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) de todas as 
condiçéíes previstas no QUADRO RESUMO. 

4. Reajuste.................................................................................................................. ( ) 
• As parcelas deste presente Instrumento serão reajustadas conforme item V do 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

INCORPORADORA ~ TESTE~OI 
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5. Boleto ............................................................................. , ......................................... ( - ::;:::=:.l 

o O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) autoriza expressamente a 
INCORPORADORA fazer a emissão de boletos bancários para o recebimento das 
parcelas previstas neste instrumento, ficando expressamente autorizado pelo(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) o encaminhamento de seu(s) nome(s) para protesto 
ou para inclus30 em cadastro de inadimplentes de Instituições de Proteção ao Crédito 
(SPC/SERASA), após 30 dias de inadimplemento de qualquer das parcelas previstas 
neste instrumento. 

o As datas de vencimentos das prestações estipuladas no QUADRO RESUMO não têm 
qualquer vínculo com o andamento ou conclusílo da obra, e sobre referidas parcelas 
incidirão juros e correção até a data do efetivo pagamento, independentemente do 
fornecimento de documentos/certidões pela INCORPORADORA. 

• Caso o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) fique inadimplente, deverá observar o 
item VII do CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, lembrando que a 
rescisão em certos casos poderá ser unilateral. 

o O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) se obriga a informar 
à INCORPORADORA sobre qualquer mudança de endereço para envio de 
correspondência, notificações e boletos de cobrança, ou mesmo alterações de telefones e 
outros dados necessários para contatos. Sendo considerada válida qualquer 
documentação enviada corn base no último cadastro fornecido . 

6. Contrato de intermediação ..................................................................................... ( ) 
• O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) declara que os serviços de intermediação 

imobiliária, para viabilizar o presente negócio, estão sendo prestados pelo(s) Corretor(es) 
Sr.(s) XXXl<XX:IOOOOOODOO<XXXl<XX:<X 

7. Entrega da Unidade ............................................................................................... ( ) 
• Para a entrega da unidade, o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) deverá observar as 

disposições do CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, sendo certo que, 
na hip6tese de recusa dele, PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), em outorgar a 
respectiva escritura da unidade ora compromissada à venda, o sujeitará às penalidades 
previstas neste instrumento. 

• Além de cumprir o disposto acima, a efetiva entrega da unidade é feita mediante o registro 
da Escritura, ou do instrumento particular fomecido pela instituição financeira, nos casos 
de financiamento do preço ajustado, no Cart6rio competente. 

8. FGTS ........................................................................................................................ ( ) 
o O (A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) tomou conhecimento de que a utilização do 

FGTS será aceita exclusivamente para a quitação total do saldo devedor junto a 
incorporadora, nos termos do presente Instrumento. 

o Em conformidade com as especificações do SFH (Sistema Financeiro Habitacional) não 
será aceita a utilização do FGTS para unidades com valor igualou superior ao limite 
estabelecido por lei. 

9. Plantas e Especificações .......................................................................................... ( 

INCORPORADORA 
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• O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) tomou conhecimento de todas as 

caracteristicas do imóvel através das plantas e especificações contidas M"erOOFial····~ 
Descritivo e Contrato. 

• A unidade deccrada no Stand de Vendas é tão somente uma sugestão de layout, 
personalização e deccração, sendo que a unidade objeto deste ccntrato será entregue de 
acordo com as especificaçOes do Memorial Descritivo. 

• Alguns acabamentos apresentados na unidade decorada são, única e exclusivamente, 
itens de decoração e, eventualmente, poderão divergir daqueles que se encontram 
especificados no memorial descritivo, e que, conseqüentemente, serão efetivamente 
entregues pela INCORPORADORA. 

Eu, PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), estou ciente de todos os itens acima: 

Culabá/MT, 02 de dezembro de 2014 . 

INCORPORADORA ~ 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROMESSA DE VE 
COMPRA DE UNIDADE AUTONOMA CONDOMINIAL COM CLAUSULAS 

SUSPENSIVAS E OUTRAS AVENÇAS. 

EMPREENDIMENTO: EDIFfclO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA 
UNIDADE AUTÔNOMA: 1706 (HUM MIL SETCENTOS E SEIS), E RESPECTIVA(S) VAGA(S) DE 
GARAGEM(NS): 01 (UMA) VAGA. 
DESCRiÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA: APARTAMENTO COM 61,41 M2. 

A· QUADRO RESUMO 

(1) • PARTES: 

, 
. --= 

(a) • OUTORGANTE VENDEDORA E INCORPORADORA, doravante 
denominado(a,s) apenas INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 
LTDA, com sede na Rua da Cereja, nO 522, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000, 
inscrita no CNPJ sob nO. 14.962.369/0001-90, neste ato representada por seus representante(s) le9al(is) 
infra-assinado(s). 

(b) • OUTORGADO(A.S) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), doravante 
denominado(a) apenas PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, 
brasileiro(a), solteiro conforme declarou, empresário, portador(a) do RG nO. 11900342 SJ/MT e do 
CPF nO. 007.451.521·71, residente(s) e domiciliado(s) à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n°. 135, 
Apto 802 Ed. Rio Sena, bairro Popular, CEP: 78.045-350, em Cuiabá/MT. 

(2)· LEGISLACÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL: Declara a INCORPORADORA que (i) não 
está incurso nas restrições alienatórias da legislação previdenciária e fiscal, (ii) a unidade objetivada neste 
contrato não integra o seu ativo imobilizado e que (iii) exerce atividade de comercialização de bens 
imóveis, portanto, dispensado(a,s) da certidão de tributos da Receita Federal e da Certidão Negativa de 
Débitos (CND) do INSS, conforme legislação vigente. 

(3) • EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO: EDIFfclO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA, 
a ser construido sobre terreno situado na Avenida Ipiranga e Rua Coronel Barros, Bairro Goiabeiras, no 
municipio de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, objeto da incorporação registrada na matricula nO 25.148, do 
7° Serviço Notarial e Registro de imóveis da 4" Imobiliária de Cuiabá/MT, devidamente descrito e 
caracterizado no respectivo Memorial de Incorporação que passa a fazer parte integrante e complementar 
deste contrato, como se aqui estivesse integralmente transcrito. 

(4). OBJETO DESTE CONTRATO: UNIDADE AUTÔNOMA de nO(s) 1106 (hum mil, cento e 
seis) e sua respectiva fração ideal de terreno, e respectiva(s) vagaIs) de garagem(ns) a ela vinculada(s), 
sendo as de nO(s) 01 (uma) vaga; 

INCORPORADORA TESTE~HAOl 
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(5). PRE O TOTAL DE VENDA DA UNIDAD AUTÔNOMA OBJETO DESTE. ~ 
R$ 227.195,50 (duzentos e vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)), 
válido para o 1° (primeiro) dia do mês de assinatura deste contrato. 

(6) - FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO: 

(6.1). SINAL E PRINCIpIO DE PAGAMENTO; R$ 56.195,50 (cinquenta e seis mil, 
cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), pagos em moeda corrente na data de 10/12/2014. 
As partes pactuam expressamente que a efetiva quitação do sinal é condição suspensiva expressa do 
presente contrato. sendo certo que em não havendo referida quitação, por qualquer pretexto, o negócio 
ora pretendido não será concretizado, pelo que ficará o presente compromisso sem efeito vinculativo para 
as partes. Caso não haja a quitação do sinal, a INCORPORADORA notificará o(a) PROMISSARIO(A) 
COMPRADOR(A) de tal fato, sendo que referida comunicação terá o efeito de declaração de não 
superação da condição suspensiva aqui ajustada, para todos os fins e efeitos de direito, ficando a 
INCORPORADORA liberada para negociar a unidade autônoma tratada no presente instrumento da forma 
que melhor lhe aprouver. 

(6.2) - SALDO DO PRECO: o saldo devedor do preço, em seu valor nominal (sujeito à 
correção monetária adiante estipulada, de comum acordo entre os contratantes), deverá ser pago pelo(a) 
PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) à INCORPORADORA das formas relacionadas abaixo, as quais 
sempre observarão as condições de correção monetária e de aplicação de juros (quando for o caso) 
previstos na Cláusula V do contrato de promessa: 

(a) • uma parte, em parcelas e prestacões. a saber: 

(a.1) - R$171.000,00 (cento e setenta e um mil reais) em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, no 
valor de R$ 57.000,00 (clnquenta e sete mil reais) cada uma, vencendo-se a primeira delas em 
10/01/2015,e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação, O valor inicial de 
cada uma das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na Cláusula V do contrato de 
promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante, ou seja, 
aplicacão de correção pela variação positiva do INCC-DI até a data da averbacão da obra no Cartório de 
Registro de Imóveis e após esta data a correcão pela variação positiva do IGP-M e acréscimo de juros 
remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês: 

(a.2) R$ XXXX, em XXXX parcelas semestrais e sucessivas, no valor de R$ XXXX cada uma, vencendo
se a primeira delas em XXXX, e as demais no mesmo dia dos semestres subsequentes, até final 
liquidação. O valor inicial de cada uma das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na 
Cláusula V do contrato de promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte 
integrante, ou seja, aplicação de correção pela variação posjtiva do INCC-DI até a data da averbacão da 
obra no Cartório de Registro de Imóveis e após esta data a correção pela variação positiva do IGP-M e 
acréscimo de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês; 

(a.3) R$ XXXX, em XXXX parcelas anuais e sucessivas, no valor de R$ XXXX cada uma, vencendo-se a 
primeira delas em XXXX, e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, até final liquidação. O valor 
inicial de cada uma das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na Cláusula V do 
contrato de promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante, ou 
seja, aplicação de correção pela variação positiva do INCe-DI até a data da averbação da obra no Cartório 

INCORPORADORA 
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de Re istro de Imóveis e a ós esta data a corre ositiva do IGP-M e acr scimo .de 'uros ' 
remuneratórios de 1 % (um por cenlol ao mês; ::;:=.J 

(a.4) - R$ XXXX, através de 01 (uma) parcela, com vencimento para XXXX. O valor inicial de cada uma 
das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na Cláusula V do contrato de promessa 
de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante, ou seja, aplicação de 
çorreção pela variacão positiva do INCC-DI até a data da averbação da obra no Cartório de Registro de 
Imóveis e após esta data a correcão pela variacão positiva do IGP-M e acréscimo de juros remuneratórios 
de 1% (um por cento) ao mês; 

(b) - outra parte. R$ XXXXXXX, através de 01 (uma) única parcela com 
vencimento para o dia XXXX. a qual será paga conforme item (6.3) deste QUADRO RESUMO. O valor 
inicial de cada uma das parcelas será corrigido monetariamente segundo o disposto na Cláusula V do 
contrato de promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante, ou 
seja, aplicacão de correcão pela variação positiva do INCC-DI até a data da averbação da obra no Cartório 
de Registro de Imóveis e após esta data a correção pela variação positiva do IGP-M e acréscimo de juros 
remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês; 

(a) - à vista, mediante pagamento com recursos próprios, na data de seu 
vencimento (observada a correção monetária elou juros aplicáveis até o período da respectiva 
quitação junto a INCORPORADORA); Qy 

(b) - mediante financiamento por ele(a) obtido, e sob sua Inteira 
responsabilidade, junto à entidade financeira que vier a financiar a construção do empreendimento, 
ou outra qualquer Instituição financeira, desde que seja admitida pela referida entidade o repasse 
e, ainda, o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) satisfaça os requisitos exigidos para o referido 
repasse do financiamento (observada a correção monetária elou juros aplicáveis até o perlodo da 
respectiva quitação junto a INCORPORADORA); ou, ainda, 

(c) - na impossibilidade de obtenção do referido financiamento 
mencionado na alinea (bl do item 6.3. e a exclusivo critério da INCORPORADORA, através de 
financiamento concedido diretamente pela INCORPORADORA para seu pagamento em até 24 (vinte 
e quatro) parcelas e prestações mensais, observadas as condições de correção monetária e juros 
dispostos na Cláusula V do contrato de promessa de venda e compra do qual o presente QUADRO 
RESUMO é parte integrante. 

(6.4) - Para que seja concedido o financiamento mencionado na allnea (c) do item (6.3) 
deste QUADRO RESUMO toma-se indispensável que ora) PROMISSÂRIOIA\ COMPRADORIA) esteja 
em dia com todas as obriqações deste contrato, notadamente quanto ao pagamento das parcelas e 
prestacões vencidas e desde que seja feito com a aplicação ao presente contrato do regime jurídico da 
alienaçao fiduciária, instituido pela Lei nO 9.514, de 20 de novembro de 1997, alteradas pelas disposições 
da Lei nO 10.931 de 02108/2004, obrigando-se as partes contratantes a subscrever os documentos e 
alteracões necessárias, formalizando-se, então, escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de 

INCORPORADORA A 
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aliena ão fiduciária da unidade ob'eto deste contraIo a favor da INCORPORADORA como afitia do 
pagamento do saldo do prece representado pela referida parcela da allnea (b) do item (6.2) do QUAORCT 
RESUMO, ficando certo ainda que em perdurando a eventual hipoteca que venha a recair sobre a 
unidade, confonme previsto no Item 111·2.1, no contrato deverá constar: (a) ciência e não oposicão 
obrigatória do(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR/A) quanto a existência e manutenção da hipoteca em 
favor do agente financeiro até que haja integral paaamento da dívida hipotecária que recaia sobre a 
unidade: (b) ciência e não oposicão doia) PROMISSÁRIOIAI COMPRADOR(A) para que as parcelas a 
serem pagas (recebíveis) sejam pagas através de Boleto bancário de emissão do agente financeiro para 
fins de amortizaçí!o da referida hipoteca: le) possibilidade de securitizací!o dos créditos decorrentes da 
compra e venda com alienací!o fiduciária desde que haja prévia quitacão da hipoteca: (d) obrigatoriedade 
de quitacão da hipoteca por parte da INCORPORADORA em caso de consolidacão de posse em favor 
desta. na qualidade de vendedora. devendo tal quitacão ocorrer antes da data da realizací!o do 10 leilão 
extrajudicial, assumindo ainda a INCORPORADORA a obrigacão de comunicar o agente financeiro 
quando da consolidação da posse e da data dos leilões obrigatórios das supra citadas leis: (e) existindo 
seguro sobre o imóvel e em caso de sinistro o beneficiário será o agente financeiro, enquanto perdurar a 
hipoteca: /f) em caso de desapropriação o agente financeiro será o beneficiário, nos tenmos do contreto de 
financiamento do empreendimento, 

(6.5)· Impreterivelmente, até o prazo de 90(noventa) dias antes da data prevista para o 
a amento da arcela revista na alínea b do Item 6.2 deste UADRO RESUMO o a 

PROMISS RIO(A) COMPRADORIA) deverá manifestar-se, por escrito, comunicando à 
INCORPORADORA, de fonma inequivoca, sobre a forma de seu pagamento. se à vista. conforme previsto 
na alfnea la) do item (6.3) deste QUADRO RESUMO. ou através de financiamento por qualquer uma das 
condicões colocadas nas alíneas Ib) e (c) do mesmo item. sob pena de, em não o fazendo, configurar-se 
a obrigacão de pagamento à vista da mesma parcela, 

(6.6)· Considerando-se ser essencial para a assinatura da escritura ou instrumento 
particular de financiamento imobiliário, a compra e venda. com a conseqüente alienacão fiduciária. bem 
como seu re istro 'unto ao Cartório de Re islro de Imóveis com etente no razo revisto no item anterior 
o(al PROMISS RIOIAI COMPRADOR(A) deverá providenciar e quitar o recolhimento do imposto de 
transmissão inter vivos (ITBIl. devido pela aquisição. bem como. no prazo de 10 (dez) dias após a 
assinatura da escritura ou instrumento particular de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em 
garantia. comprovar seu registro junto ao mesmo Cartório Imobiliário, Se o(a.s) PROMISsARIOIA,S) 
deixar de rovidenciar referido re istro tal rovidência oderá ser tomada ela INCORPORADORA 
devendo esta ser ressarcida pelo(a) PROMISS RIO(A) COMPRADOR(AI das despesas efetuadas pela 
INCORPORADORA para tanto. dentro do prazo de 3 (três) dias. contados da data em que esteta) for 
notificado(a) a fazer o ressarcimento. sob pena da incidência de correcão monetária. calculada na 
conformidade da variacão do IGP-M tomando-se por base o IGP-M do mês anterior ao da data dos 
desembolsos pela INCORPORADORA e o IGP-M do mês imediatamente anterior ao da data do efetivo 
pagamento. incidindo sobre o montante devido em atraso multa compensatória de 10% (dez por cento) e 
os juros moratórios de 1 % ao mês. ou fração de mês. sendo a guantia devida considerada. para todos os 
fins e efeitos legais. como dívida líquida e certa para fins de execução, valendo o presente instrumento 
como título extrajudicial em confonmidade com as disposicões do çódigo processual civil vigente, 

(6.7). A fim de garantir ao(a) PROMISSÁRIOiA) COMPRADOR(A) o pleno 
conhecimento dos termos da antes referida escritura pública ou instrumento particular de compra e venda 
com acto ad'eto de aliena ão fiduciária de tal modo ue ossa ser a mesma inte ralmente res eitada 
sem novas colocações de ordem contratual. na hipótese do(a) PROMISS RIOiA) COMPRADOR(AI 

INCORPORADORA ~\ TESTEMaOl \~oll 
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declarat6ria lavrada nas Notas do , Estado de Mato Grosso, 
Livro , fls, na data de , ANEXO I na ual estão erfeitamente transcritos todos os 
termos e condições da futura "ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUT NOMA 
CONDOMINIAL COM FINANCIAMENTO E PACTO ADJETO DE ALIENACÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS 
AVENCAS", declarando, outrossim, que a partir da data da assinatura da mencionada escritura tudo 
aquilo que se referir à compra e venda, pagamento do preço do financiamento e conseqüências da mora, 
passará a ser regido exclusivamente por suas cláusulas e condições transcritas na mesma escritura, não 
mais guardando qualquer validade as cláusulas e condições do presente instrumento, por ter o sistema da 
Alienacão Fiduciária normas próprias, totalmente distintas daquelas que regem o presente contrato, 
mantendo-se, integras, no entanto, as cláusulas e condicões da presente promessa naquilo que se referir 
ao empreendimento imobiliário no seu todo, a disciplinar sua construção, e demais condições previstas no 
presente instrumento. 

(6,8) - Se, por ocasião da assinatura do instrumento público ou particular de venda e 
com ra decorrente de ual uer uma das modalidades de financiamento revistas nas alfneas b e c do 
item /6.3) deste QUADRO RESUMO escolhida pelo(a) PROMISS RIO/AI COMPRADOR/A), ainda 
houver saldo devedor deste/a) correspondente a parcelas e/ou prestacões vincendas do preÇO pactuado, 
este mesmo saldo, considerando-se que na referida hipótese de financiamento haverá transmissão de 
dominio e de posse da unidade prometida, deverá ser solvido obrigatoriamente pelo(a) PROMISsARIO/AI 
COMPRADORIA) por qualquer uma das seguintes formas, também de sua livre escolha: 

(a) - nas mesmas datas de seus vencimentos, porém, em garantia de seu 
pagamento, contra a outorga obrigatória em favor da INCORPORADORA de escritura pública de 
confissão de divida com pacto adjeto de alienacão fiduciária constituida sobre imóvel(is) de sua 

ro nedade em favor da INCORPORADORA de valor com alível com o valor do mesmo saldo devedor 
arcando ora) PROMISS RIO/A) COMPRADOR/AI com todas as despesas decorrentes; ou 

(b) - somar o montante gue referido saldo devedor representar, devidamente 
corrigido, ao valor da parcela prevista na allnea (b) do Item /6,2) deste QUADRO RESUMO para 
pagamento do total encontrado na forma do financiamento ajustado, observado o limite máximo de valor 
permitido pelo Sistema Financeiro da Habitação no caso de pagamento mediante repasse de 

, 

forma estabelecida na alínea la) supra, ou efetuar o seu pagamento antecipadamente para a mesma data 
de assinatura do instrumento mencionado neste item (6.8) ou 

c) - integral e antecipadamente. com quitação em separado. no mesmo ato de 
assinatura do instrumento público ou particular supra mencionado, 

(6.9) - Se a opcão do/a) PROMISSÁRIOIA) COMPRADOR(A) recair sobre a 
hipótese prevista na alinea Ib) do item /6.31. o pagamento da parcela ali prevista. embora com data 
de vencimento. somente será considerado efetuado pelolal PROMISSÁRIOIAI COMPRADOR(A) na 
data de assinatura do respectivo instrumento público ou particular de contrato de financiamento 
bancário. acrescida. no parfodo verificado entre a data de vencimento da mesma parcela e de 
assinatura do mencionado contrato. de correção monetária. obedecendo-se o índice de correcão 
adotado neste instrumento (ou seja. aplicação de correção pela variação positiva do INCC·DI até a 

RUBRICAS 
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data da averba ão da obra no Cartório de Re istro de Imóveis e a 6s esta data a 
variacão positiva do IGP·M acrescido de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mêsr,-~ 
devendo, para tanto pagar todas as despesas com o financiamento (repasse). tais como. 
exempliflcativamente, taxas de abertura de crédito. deságios (se houver), impostos sobre 
operacões financeiras, seguros, comissões e todos os demais inerentes ao financiamento, bem 
assim os decorrentes do instrumento particular ou escritura púbica de venda e compra com pacto 
adjeto de hipoteca/allenacão fiduciária constituída em favor do Banco Agente Financeiro, se 
comprometendo a fornecer todos os documentos necessários. 

(6.10). O instrumento particular e/ou escrilura pública de venda e compra com pacto 
adjeto de hipoteca/alienação fiduciária obedecerá às cláusulas padrão estabelecidas pelO Banco Agente 
Financeiro. 

(6.11) • Na hipótese dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) não preencher(em) os 
requisitos necessários à aprovação do financiamento seja bancário ou diretamente com a 
INCORPORADORA, obriga-se este a pagar a parcela mencionada na alínea (b) do item 6.2, de uma s6 
vez devidamente atualizada segundo as regras deste instrumento. O pagamento da mencionada parcela, 
verificada a hip6tese prevista neste item, deverá ser feita obrigatoriamente pelo(a) PROMISSARIO(A) 
COMPRADOR(A) no dia de seu vencimento ali previsto, não sendo permitida a antecipação de 
pagamento, por qualquer forma ou motivo, exceto se este se fizer corrigindo-se o valor da mesma parcela 
segundo a variação do índice que estiver sendo adotado para correção monetária do valor da referida 
parcela até o efetivo pagamento, calculado, segundo as condições estabelecidas no contrato de promessa 
de compra e venda do qual o presente QUADRO RESUMO é parte integrante. O não pagamento pelo(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) da aludida parcela nas condições convencionadas neste item 
implicará na aplicação das penalidades e na rescisão previstas nos itens VI/·i e VI/·2 do citado contrato. 

(6.12) • Se resultar gue o valor corrigido monetariamente da parcela prevista na 
alfnea "b" do item 6.2 retro. segundo o disposto neste instrumento, acrescida dos juros pactuados, 
supere o limite flnanclável pela entidade mutuante, a diferença devida será liquidada 
obrigatoriamente pelola) PROMISSÁRIO(A) COMPRAOOR(A) de uma só vez contra a assinatura do 
instrumento partícular ou escritura pública de venda e compra com pacto adleto de 
hi oteca/aliena ão flduciáría antes referidos sob ena de não o fazendo cometer o a 
PROMISS RIO(A) COMPRADOR(A) infração contratual enseladora da rescisão deste contrato na 
forma prevista neste Instrumento. desobrigada a INCORPORADORA. neste caso. de assinatura e 
outorga do instrumento particular e/ou escritura pública de venda e compra mencionados . 

(7). DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONDOMINIO OBJETO DO 
PRESENTE AJUSTE: 21/08/2013, observando-se o disposto no item XIII-1 e seguintes do contrato de 
promessa de venda e compra . 

(8). CONTA BANCÁRIA DOIAI PROMISSÁRIO(AI COMPRADOR(A) inserida para os fins 
previstos no item XIX-4 deste contrato: conta corrente n° , Banco , nO ,Agência 
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Assim, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, válido para todos os 
fins e efeitos legais, as partes signatárias nomeadas e qualificadas no item (1) do QUADRO RESUMO, 
resolvem ajustar o presente contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma condominial, 
do qual faz parte integrante e complementar o QUADRO RESUMO supra, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas e condições que, mutuamente, outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar, por si, 
seus herdeiros ou sucessores, a qualquer titulo, na forma da lei. 

I· DO TERRENO E SUA ORIGEM.· 

1·1 • Imóvel localizado na Avenida Ipiranga e Rua Cel. Barros, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT . 
Área: "A1'=139,979m2 B=2.732,086m2 Total= 2.872,065m' Escape= 3,400m2 Edificável= 2.868,665m2

• 

Limites e Confrontações: Do M1 ao M2A, mediu-se 34,368 metros, no limite da Avenida Ipiranga, e com o 
azimute magnético de 58°42'23". Do M2A ao M2B, mediu-se 6,911 metros, na concordância da Avenida 
Ipiranga com a Rua Cel. Barros, Raio de 5,00 metros, Ângulo Central de 79°12'11", e Tangente de 4,136 
metros. Do M2B ao M3, mediu-se 62,375 metros, no limite da Rua Cel. Barros, e com o azimute magnético 
de 137°54'34'. Do M3 ao M4, mediu-se 38,332 metros, no limite de Adriana de Jesus Oliveira - Posse, 
inscrição cadastral nO 01.5.31.016.0277-002, e com o azimute magnético de 235°22'56'. Do M4 ao M5, 
mediu-se 6,894 metros, no limite de Valdomiro Vital, Transcrição nO 46.496, FLs. 140, Lv. 3-AI (2° Oficio), e 
com o azimute magnético de 292°32'17". Do M5 ao M6, mediu-se 0,674 metros, no limite de Valdomiro 
Vital, Transcrição nO 46.496, FLs. 140, Lv. 3-AI (~ Oficio), e com o azimute magnético de 340°38'37'. Do 
M6 ao M7, mediu-se 6,865 metros, no limite de Valdomiro Vital, Transcrição nO 46.496, FLs. 140, Lv. 3-AI 
(2° Oficio), e com o azimute magnético de 229°15'43". O M7 ao M8, mediu-se 19,027 metros, no limite da 
Área "A" Remanescente, de Claudemiro da Costa Vital, Matricula n° 24.549 (7° Oficio), e com o azimute 
magnético de 326°52'41". Do M8 ao M1 (marco inicial), mediu-se 43,462 metros, no limite da Área "A" 
Remanescente, de Claudemiro da Costa Vital, Matrícula nO 24.549 (7" Oficio), e com o azimute magnético 
de 326°52'38". Ângulos internos: M1=88°10'lS"; M2 100°47'49"; M3 8~31'38"; M4 122°S0'39"; MS 
1J1053'40"; MS 291°22'54"; M7 82°23'02"; e MS 180'00'03", conforme certidão de matrícula de nO 25.148 da 
Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, Estado do Mato Grosso; 

11 • DA EDIFICAÇÃO .• 

11·1· Sobre o todo do imóvel descrito e caracterizado no item 1-1 retro, a INCORPORADORA, 
na qualidade de incorporadora e por ela integral e exclusivamente responsável promove a incorporação e 
construção imobiliária, nos moldes do Código Civil Brasileiro (Lei Federal nO 100406, de 10/01/2002), e da 
Lei nO 10.931, de 02/08/2004, e pelas disposições residuais da Lei Federal nO 4,591, de 16/12/1964, e 
demais legislação complementar aplicável à espécie, de um empreendimento imobiliário a expressar-se na 
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11·2· Com vistas à implantação do condomínio, foi promovido o arquivamento de seu 
Memorial de Incorporação e de toda a documentação prevista no art, 32 da Lei Federal nO 4591/64, para 
efeito de registro da incorporação, conforme mencionado no item (3) do QUADRO RESUMO, 

1/1 • DAS CARACTERíSTICAS DO CONDOMíNIO 

111·1 - A descrição do empreendimento imobiliário está contida no Memorial de Incorporação a 
que se refere o item 11-2. 

111-2 • DO FINANCIAMENTO DESTINADO À CONSTRUCÃO DO CONDOMíNIO 

"'-2.1 - A construção do CONDOMíNIO será levada a efeito pela INCORPORADORA, mediante 
recursos próprios e/ou através de financiamento diretamente a ela, concedido por qualquer entidade de 
crédito, integrante ou não do Sistema Financeiro de Habitação, de sua livre escolha, com garantia 
hipotecária, na qual ficará estabelecido que as obrigações da INCORPORADORA estarão sujeitas à 
atualização monetária e à remuneração com base nos índices e critérios estipulados pelo Agente 
Financeiro. 

111·2.2 • Em garantia do eventual crédito aberto em nome da INCORPORADORA, poderá esta: 

(i) constituir em favor do agente financeiro hipoteca sobre a parte de terreno ora prometida 
à venda, bem como, das construções, instalações e benfeitorias sobre ela acrescidas ou por acrescer; 

(ii) dar em penhor ao agente financeiro todos os créditos relativos às parcelas de 
pagamento deste instrumento, que deverão ser pagas diretamente ao mesmo agente financeiro e serão 
destinados à amortização da divida decorrente do empréstimo concedido à INCORPORADORA. 

"'-2.3· Assim, declara(m) o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) expressamente concordar, 
desde já com que a INCORPORADORA contrate o empréstimo destinado à construção do condomínio, 
bem como com a constituição de hipoteca do terreno e das acessões e benfeitorias que a ele acederão, e, 
ainda, dê em penhor os citados créditos mencionados no item 111-2.2 (ii). 

"'-2.4. Com o fim de cumprir o disposto no item anterior o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) nomeia e constitui sua procuradora a INCORPORADORA, de inicio qualificada, pela 
presente cláusula mandato. a qual outorga os poderes Irrevogáveis e Irretratáveis, na forma prevista nos 
arts. 683, 684 e 686, parágrafo único da Lei n· 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro), para, em 
nome dele(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), junto a qualquer agente financiador, assinar, aditar, 
re-ratificar, alterar o contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária e outras avenças, para 
produção do empreendimento referido no item 1-1 retro, podendo ajustar cláusulas e correções, prazos, 
taxas de financiamento, e quaisquer outros encargos daí decorrentes, oferecendo garantias reais, 
hipotecando as frações ideais do terreno, benfeitorias e acessões que a ele acederão podendo, ainda, 
representar o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), para registro da hipoteca, perante o cartório de 
registro de imóveis competente, cartório notarial e quaisquer outras repartições públicas, federais, 
estaduais e municipaiS, autarquias, etc. Se for preciso, ora) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) se 
compromete a firmar procuração via instrumento público, no prazo de 10 (dez) dias contados da 
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solicitação, ratificando todos os poderes aqui outorgados, sob pena de comet r infração 
contratual. 

1/1·2.5· Todas as despesas, encargos e custos financeiros relativos ao empréstimo que vier a ser 
concedido à INCORPORADORA, no tocante à unidade autônoma e respectiva fração ideal de terreno aqui 
objetivadas, serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, a qual competirá, inclusive, a liquidação do 
montante devido á sociedade de crédito, em nada concorrendo para esse fim o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A). 

IV • DO OBJETO DESTE CONTRA TO.-

IV·1 • Dentre as unidades autônomas componentes do CONDOMINIO, em conformidade com a 
discriminação constante deste instrumento, destaca·se, como objeto do presente contrato, a unidade 
autônoma mencionada no item (4) do QUADRO RESUMO. 

V· DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA • DO PRECO E SUA CORRECÃO 
MONETÁRIA .• 

V·1 • Assim, por este instrumento e na melhor forma de direito a INCORPORADORA, na 
qualidade de incorporadora do empreendimento mencionado no item 1·1, tal como configurado na lei 
4.591/64, ciente(s) de sua responsabilidade, promete(m) vender ao(á) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) que, por sua vez dela se compromete a comprar, para entrega futura com base nas 
disposições constantes dos itens anteriores, a unidade autônoma integrante do já referido edifício, 
indicado no item IV·1, pelo preço total, certo e ajustado no item (5) do QUADRO RESUMO. 

V·2· Considerando·se que o pagamento do preço global ajustado no item (5) do QUADRO 
RESUMO será solvido pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) a prazo, a correção monetária das 
parcelas e prestações de seu pagamento, conforme a seguir estabelecido livremente entre as partes, 
constitui condição contratual, por ser essencial á preservação e restauração do valor efetivo e atual do 
preço do imóvel citado no item V·1 supra e à manutenção do equilíbrio da relação contratual que gerou as 
obrigações convencionadas neste instrumento. Desta forma, o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) 
declara neste ato expressamente que, respeitada a condição estipulada no item V-3 adiante, manifestou e 
ora ratifica seu interesse pela aquisição do imóvel mediante o pagamento do preço a prazo e, em 
consequência, ajusta com a INCORPORADORA que o preço, o saldo devedor e as parcelas e/ou 
prestações não estão sujeitos a desindexação, congelamento ou deflação a qualquer tftulo . 

V·3 • Do preço total a INCORPORADORA(S) declara e confessa haver recebido neste ato 
do(a,s) PROMISSÁRIO(A,S), a titulo de sinal e principio de pagamento, a quantia referida no Item (6.1) do 
QUADRO RESUMO, na forma ali ajustada . 

V·4· O saldo devedor do preço, equivalente ao valor nominal mencionado no item (6.2) do 
QUADRO RESUMO, sujeito á correção monetária adiante estipulada de comum acordo entre os 
contratantes, deverá se pago pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) à INCORPORADORA na 
forma e nas condições previstas no item (6.2) a (6.12) do QUADRO RESUMO. 

V·5· Durante a construção, o saldo devedor e os valores de cada uma das parcelas e 
prestações vincendas de seu pagamento, em conformidade com as disposições da lei nO 10.931 de 
02/08/2004, serão corrigidos monetariamente a cada mês, de acordo com a variação positiva mensal do 
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como indice base aquele referente ao segundo mês imediatamente anterior ao de assinatura deste 
contrato, operando-se a correção monetária de acordo com a variação ocorrida entre esse índice base e o 
Indice correspondente ao segundo mês anterior ao do mês de vencimento de cada parcela ou prestação.-

V·5· Se ocorrer a proibição ou restrição legal de utilização do índice eleito no item V-5, para 
fins de correção monetária do valor inicial do preço, do saldo devedor e de suas parcelas e/ou prestações 
vincendas. ou de sua extinção, ajustam os contratantes que, a partir do mês em que se verificar a citada 
ocorrência, a qualquer tempo do período do contrato, a correção monetária do saldo do preço e de suas 
parcelas e/ou prestações vincendas será feita de acordo com a variação positiva do iNDICE GERAL DE 
PREÇOS DE MERCADO (IGP·M), calculado e diVUlgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que o 
substitua, passando a ser referido neste contrato como Indice substitutivo, bastando, para tanto, que a 
INCORPORADORA comunique, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias ao(à) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A), a aplicação da correção monetária pelo critério e pelo Indice substitutivo aqui previsto, 
adotando-se o mesmo critério de correção monetária consignado no item V-5. Ocorrendo as mesmas 
hipóteses com o índice substitutivo, será utilizado o Indice calculado pelo IGP-DI, calculado e divulgado 
pela Fundação GelOlio Vargas, ou o Indice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado e divulgado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, ou, na falta destes, o Indice publicado pelo DIEESE, 
nessa ordem.-

V·7 • A diferença entre o "quantum' de cada uma das parcelas e/ou prestações e o novo valor 
que as mesmas representam, em decorrência da correção monetária pactuada neste contrato, constituirá 
obrigação liquida e certa, insuscetrvel de contestação, pelo que a INCORPORADORA somente aceitará o 
resgate da parcela e/ou prestação com o concomitante pagamento da diferença referida. 

V·S· Sempre que qualquer pagamento relacionado com o presente contrato for efetuado 
através de cheque, o valor correspondente só será considerado quitado após a sua devida compensação 
bancária; se houver dificuldade na compensação do cheque, por culpa do(a) PROMISSARIO(A) 
COMPRADOR(A), as consequências serão suportadas exclusivamente por este(a), considerando-se 
como atraso o prazo verificado entre o vencimento da prestaçao e a data em que o cheque for 
compensado, desde que a INCORPORADORA, tendo recebido pontualmente o cheque para pagamento, 
não atrase a sua apresentação para compensação, sujeitando-se o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) ao pagamento das penalidades e correção monetária previstas no item VII-1 deste 
instrumento . 

V·9· Ocorrendo interesse da INCORPORADORA poderá ela convocar o(a) PROMISSARIO(A) 
COMPRADOR(A) a emitir e entregar-lhe Notas Promissórias de caráter "pro solvendo", representativas 
das parcelas e prestações vincendas do preço ajustado de venda do imóvel, o que deverá ser atendido 
pelo(a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de cometer 
infração contratual. 

V·10· Todas as parcelas e prestações que se vencerem após a data de Conclusão do ediflcio 
(entende-se como Conclusão do edifício a averbação da obra perante o cartório de registro competente), 
passarão, a partir da data da citada averbação e após correção monetária de seus valores pelo Indice 
INCC·DI ou aquele que o substitua, a ser corrigidas monetariamente segundo a variação positiva do valor 
mensal do IGP·M (indlce Geral de Preços de Mercado), da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que o 
substitua, sendo acrescido de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se como 
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VI·1 • Todos os pagamentos devidos pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) e previstos 
neste contrato, serão efetuados diretamente à INCORPORADORA, nesta Capital, nos locais em que a 
mesma indicar. diretamente ou através de seus agentes cobradores, ou na falta da indicação, em seu 
escritório, atualmente nesta Capital, até às 16:00 horas de cada dia útil, não justificando quaisquer 
atrasos a falta de recebimento de avisos, valendo o recibo emitido pela INCORPORADORA como 
quitação conferida por esta. Fica expressamente autorizado à INCORPORADORA fazer a emissão de 
boletos bancários para o recebimento das parcelas. E se o pagamento pelo(a) PROMISSARIO(A) 
COMPRADOR(A) ocorrer através de depósito bancário, somente serão levados à efetiva quitação das 
parcelas os depósitos identificados, sob pena de constituição em mora. 

VI·1.1 • O(A) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) fica obrigado(a) a comprovar à 
INCORPORADORA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do aviso que Ihe(s) for dirigido nesse sentido, a 
correta efetivação de qualquer pagamento.-

VII· DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO.-

VII·1 • A impontualidade dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) no pagamento de qualquer 
uma das parcelas e/ou prestações referidas neste instrumento, ou de qualquer encargo, 
independentemente de prévio aviso ou notificação, determinará a automática e imediata incidência de 
multa de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido pelo Indice de correção vigente no contrato ou 
outro que o substitua, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados dia a dia. 

VII·2· Deixando o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) de efetuar, nos respectivos 
vencimentos, o pagamento de qualquer uma das parcelas e/ou prestações referidas neste contrato, 
promoverá a INCORPORADORA a sua prévia interpelação, judicial ou extrajudicial, na forma prevista no 
Decreto Lei nO 745, de 07/08/1969, para que o(a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) venha purgar a 
mora no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua interpelação, efetuando o pagamento das 
parcelas, vencidas e não pagas, acrescidas de juros, multa, custas e honorários advocatfcios, fixado à 
base de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, se houver interveniencia de advogado, tudo 
corrigido monetariamente, na forma ora prevista, ficando estabelecido que o não atendimento dota) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) à medida premonitória determinará, de pleno direito e a juízo 
exclusivo da INCORPORADORA: 

(a)· a propositura de aç!ío de rescisão do presente compromisso, com devolução de 
parte dos valores pagos, na forma da lei nO 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e 
retenção da outra parte, a título de indenização pelos custos da INCORPORADORA com a rescisão deste 
compromisso, a que não deu causa, conforme adiante ajustado entre as partes, revertendo à 
INCORPORADORA a posse do imóvel com todas as suas acessões e benfeitorias, sem que possa o(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) invocar o direito de retenção a qualquer tltulo ou pretexto, bem 
como pleitear qualquer indenização relativa às benfeitorias e acessões supra mencionadas, seja qual for o 
valor atribuido ou atribulvel às mesmas; ou 

~ 
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(b)· a cobrança ou a execução judicial de toda a dívida, vencida e vincend~~:4J!H!:="" ... ~ 
que o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) pagará o débito corrigido monetariamente, na forma ora 
prevista, acrescido dos encargos estipulados neste item e no item anterior, das custas judiciais e dos 
honorários de advogado da INCORPORADORA, fixado à base 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação, dIvida essa que o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) reconhece(m) como lIquida e 
certa, e exigivel, constituindo-se, por isso mesmo, o presente contrato, titulo executivo extrajudicial, nos 
termos do inciso 11, do artigo 585, do Código de Processo Civil; e/ou 

(e) - a promoção do leilão dos direitos decorrentes deste contrato, o qual será realizado 
dentro do prazo anunciado em jornal de grande circulação da Cidade da situação do imóvel, por 2 (duas) 
vezes e com antecedência minima de 10 (dez) dias para a primeira praça e 5 (cinco) dias para a segunda, 
se necessária, tudo conforme dispõem os incisos VI e VII do Art. 1°, da Lei nO 4.864 de 29/11/1965, e os 
parágrafOS 1° ao 7°, do Art. 63, da Lei nO 4.591 de 16/12/1964, que as partes consideram, para todos os 
efeitos deste instrumento como se aqui estivessem integralmente transcritos e dos quais o(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) declara ter sido cientificado(a) e ter conhecimento, ficando 
reservado à INCORPORADORA o direito de preferência de acordo com o parágrafo 3° do citado Art. 63. 
No caso de aplicação do disposto nesta alínea, poderá a INCORPORADORA, nos termos dos citados 
incisos VI e VII, do Art. 1° da Lei 4.864/65, promover a transferência para terceiros dos direitos decorrentes 
deste contrato, observadas, no queforem aplicáveis, as disposições nos parágrafos 1° a 7° do Art. 63 da 
Lei 4.591/64; 

(e.l)· Para os fins previstos nesta alínea, fica a INCORPORADORA, investida 
do mandato irrevogável a que se refere o parágrafo 5°, do artigo 63, da Lei 4.591/64, cujos poderes, lá 
discriminados, são considerados como se aqui estivessem transcritos. 

VII·3· Se a INCORPORADORA optar pela rescisão do contrato, per inadimplemento ou culpa 
do(a) PROMISSÁRtO(A) COMPRADOR(A), nos termos do artigo 474 e 475 do Código Civil, este pagará 
para a INCORPORADORA multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, a titulo de 
pena convencional, sem prejuizo das perdas e danos suplementares (artigo 416, parágrafo único, CCS) 
caso existentes, sendo que os valores eventualmente pagos, serão restituldos para o(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), com a dedução da multa acima pactuada e da Intermediação 
Imobiliária repassada aos corretores. Se o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) não tiver pago a 
impertância correspondente ao valor da multa, deverá pagar a complementação restante, para fiel 
cumprimento deste Contrato. 

VII·3.1 • O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), caso a INCORPORADORA opte pela 
execução judicial da divida, conforme previsto no item VII-2, alinea "b", indica, desde já, à penhora o 
direito e ação referentes ao im6vel objeto deste contrato, 

VII·4· Tendo em vista que a sentença, transitada em julgado, que reconhecer a rescisão 
contratual tem caráter declaratório e, consequentemente, seus efeitos retroagem à data do término do 
prazo da medida premonitória determinada pelo Decreto Lei nO 745 de 07/08/1969, a retenção do imóvel 
pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), no perlodo entre a data do término do prazo da interpelação 
e a data da efetiva reintegração da INCORPORADORA na posse do imóvel, configurará ocupação 
indevida e sujeitá-Io-á ao pagamento, a título de aluguel pela utilização ilegal do imóvel, do valor 
equivalente a 1 % (um por cento) ao mês, ou fração de mês, do preço do imóvel corrigido monetariamente, 
ficando desde já, autorizada a INCORPORADORA, se for o caso a compensar essa quantia do valor 
devido ao(à) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) em decorrência do pactuado no item VII-3. Na mesma 

INCORPORADORA ! 
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• . penalidade incorrerá ora) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), em razão da indisponibilida (1f'd~ IM6Jep 7 •• ' 
pela INCORPORADORA durante o perfodo em que o mesmo esteja "sub judice", se ainda n o·transferida ~ 
a sua posse ao(à) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A).- .--", 

• 
• 
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• 

VII-4.1 • Na hipótese de inadimplemento dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), configurada 
a mora absoluta através do decurso "in albis" do prazo de 15 (quinze) dias para purgar a mora, conforme 
determina o Decreto Lei 745/69, Art. 1', fato jurldico que torna obrigatória a declaração por sentença de 
rescisão contratual, a despeito de qualquer condenação acessória imputável à INCORPORADORA ou, 
ainda, na hipótese de rescisão contratual requerida pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), 
cumulada ou não com outros pedidos, as partes reconhecem e concordam com a legitimidade absoluta da 
antecipação de tutela jurisdicional requerida na forma do Art. 273 do Código do Processo Civil, inciso I, 
face à coexistência das condições estabelecidas na lei, prova inequívoca e fundado receio de dano de 
diffcil reparação gerada pela indisponibilidade do imóvel. 

VII·5 • O simples pagamento do principal, sem os acréscimos mencionados, inclusive da 
correção monetária incidente, não exonerará ora) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) da 
responsabilidade de liquidar estes mesmos acréscimos, continuando em mora, para todos os fins e efeitos 
legais e contratuais.· 

VIII • DA CESSÃO E TRANSFER~NCIA.· 

VIII·1 • Enquanto não quitado o preço pactuado para a presente promessa de venda e compra, 
ora) PROMISsARIO(A) COMPRADOR(A) somente poderá ceder os direitos decorrentes deste contrato 
desde que:· 

(a) • esteja absolutamente em dia com todos os seus respectivos pagamentos e 
demais obrigações; 

(b) • haja concordância expressa e por escrito da INCORPORADORA, sob pena da 
nulidade do respectivo ato praticado pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A). À INCORPORADORA 
fica assegurado o direito de preferência em caso de cessão dos direitos e/ou obrigações deste 
contrato, preço por preço e desde que sob as mesmas condições, prazos e meios de pagamento. 

IX· DO PAGAMENTO ANTECIPADO.' 

IX·1 • t assegurado ao(à) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) o direito de liquidar 
antecipadamente as prestações e parcelas vincendas, na ordem cronológica inversa dos vencimentos, ou 
seja, das últimas para as primeiras. As antecipações, contudo, n1lo poder1io gerar prejulzos para a 
INCORPORADORA, de modo que dever1io ser efetivadas no dia acertado para os vencimentos e o seu 
valor atualizado calculado até a data de seu efetivo pagamento.-

IX·1.1 • Em ocorrendo antecipação de pagamento. os juros Incidentes sobre a prestação 
e/ou parcela antecipada serão reduzidos proporcionalmente até a data da respectiva liquldacão. 

IX·1.2· O recebimento por antecipação de qualquer prestação ou parcela do saldo do preço nilo 
significará novação. nem mOdificação do avençado e alteração do vencimento daquelas remanescentes.-

RUBRICAS 
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IX-1.3 - A INCORPORADORA não estará obrigada a receber prestações t 
subseqüentes sem que lenham sido pagas as anteriores e seus respectivos encargos, na to l::.i:,t,i~~Õ::::;::=i 

IX-1.4 - Qualquer procedimento de pagamento total ou parcial antecipado da divida, mesmo se 
aplicado uma ou mais vezes, não representará novação ou modificação do presente instrumento e, em 
particular, do pacto de atualização monetária e de revisão nele estipulados.-

IX-1.5 - A quitação do saldo devedor nao implicará a obrigação de imediata outorga da escritura 
definitiva de venda e compra, a qual somente será fonnalizada de acordo com o disposto no item XVI-1 
deste contrato.-

x - DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DlvIDA.-

X-1 - Fica convencionado, ainda, que a dívida dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) 
vencerá antecipadamente, de pleno direito, podendo a INCORPORADORA exigir seu pronto pagamento, 
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, se: 

(a) - o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) ceder a terceiros os direitos e 
• obrigações deste contrato sem prévio e expresso consentimento da INCORPORADORA, por escrito; 

• 

• 
• 

(b) • o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), também sem prévio e expresso 
consentimento da INCORPORADORA, constituir sobre a unidade objeto do presente instrumento, 
quaisquer ônus, reais ou pessoais; 

(e) - contra o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) forem movidas ações ou 
execuções ou decretadas quaisquer medidas judiciais que, de algum modo, afetem a unidade prometida à 
venda, no todo ou em parte. 

XI - DA TOLERÂNCIA 

XI-1 - A falta de aplicação das cláusulas penais e resolutórias previstas neste contrato será 
havida sempre como benevolência da INCORPORADORA, não gerando ao(à) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) quaisquer direitos ou pretensões, nem novando o contrato, podendo sua aplicação dar
se a qualquer tempo, enquanto subsistir o inadimplemento. 

XII- DA CONSTRUCÃO E DAS MODIFICACÕES INTERNAS DA UNIDADE AUTÕNOMA.-

XII-1· As obras do CONDOMINIO deverão obedecer ao projeto de construção de que trata o 
item 11-1 retro, de pleno conhecimento dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), com o memorial 
descritivo padrão e com os documentos constantes do Memorial de Incorporação arquivados no Registro 
de Imóveis competente, os quais, inteiramente aceitos pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), 
ficam fazendo parte integrante deste contrato como se aqui estivessem transcritos. 

XII-2 - Independentemente de qualquer consulta ao(à) PROMISSÁRlO(A) COMPRADOR(A) e 
sem que lhe caiba o direito de pleitear qualquer indenização, poderá a INCORPORADORA, sempre que 
se tomar necessário, alterar o projeto referido no item anterior, em razão de imposição de boas normas 
técnicas de execução de obras, de detenninação ou exigências dos poderes públicos ou de empresas 
concessionárias de serviços públicos. 

RUBRICAS 
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XII·3· Sem prejulzo do disposto no item anterior, não será considerada infração l=ornlm'l'H!===l 
construção supra mencionado, não dando, conseqüentemente, ao(à,s) PROMISSÁRIO(A,S) o direito de 
pedir e não pedir(em) compensação ou indenização, de espécie alguma, qualquer diferença para mais ou 
para menos, não excedente a 5% (cinco por cento) nas medidas e/ou áreas do imóvel ou das partes 
comuns seja de que espécie for, ficando petfeitamente esclarecido que, para cálculo de eventual diferença 
nas áreas e/ou medidas, será tomado como ponto de referência o eixo das paredes. 

XII·4· Fica expressamente convencionado que a edificação será considerada pronta e acabada 
para todos os fins e efeitos de direito desde que seja expedido o "CERTIFICADO DE CONCLUSÃO" da 
construção e concedido o "HABITE·SE" pela Prefeitura Municipal da Situação do imóvel, não podendo 
ora) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) recusar-se ao recebimento das chaves da unidade autõnoma 
compromissada. 

XII·5 - É proibida ao(à) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) a interferência direta na obra, quer 
seja em entendimento com mestre de obras ou encarregado, quer com operários a serviço da 
INCORPORADORA ou subempreiteira que contratar, e, bem assim, a entrada e permanência na obra sem 
autorização prévia e por escrito de profissional dela encarregado, sob pena de, no caso de desobediência 
a esta disposição contratual caracterizar-se infração contratual ensejadora de rescisão deste contrato, na 
forma anteriormente estabelecida. 

XII-6 • As plantas, os acabamentos e o Memorial Descritivo das partes comuns do condominio 
são do conhecimento doIs) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), e são por ele(a) aceitas, ficando 
esclarecido que as eventuais tonalidades constantes das ilustrações e folhetos que lhe foram 
apresentadas poderão sofrer alterações em relação ao produto final (obra) a ser entregue. 

XII·7· Para que seja efetuada qualquer alteração na unidade autõnoma, quando de sua 
construção, deverá ocorrer autorização por escrito da INCORPORADORA e se existir algum custo será de 
responsabilidade exclusiva dota) PROMISSÁRlO(A) COMPRADOR(A), que deverá efetuar o 
pagamento correspondente junto à INCORPORADORA, observando·se que: 

a) As personalizações somente poderão ser autorizadas pela equipe técnica da 
INCORPORADORA, e mediante apresentação de consulta escnta; 

b) No que tange as modificações na(s) área(s) privativa(s), estas estarão passíveis de 
personalização desde que obedeçam ao cronograma de andamento da obra e viabilidade técnica; 

c) Os custos da personalização não estão inclusos no valor deste contrato, devendo, se 
autorizada a personalização pela equipe técnica, ser arcada exclusivamente pelo(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A); 

d) Nas hipóteses de autorização da personalização da unidade, caso referida 
personalizaçãO implique na não execução de qualquer obra ou não utilização de qualquer material descrito 
no memorial descritivo, o valor referente a tal obra ou material, em nenhuma hIpótese constituirá 
crédito em favor doIa) PROMISSÁRIOfAl COMPRADORfA), de tal modo que não poderá ser 
compensado dos valores devidos à INCORPORADORA em razão das obrigações assumidas pelo(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) por meio do presente instrumento. 

RUBRICAS 
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XIII - DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO.- Fls. 000140 

XIII-1 - A conclusão das obras do CONDOMfNIO e a entrega física de suas uni ades estão' 
previstas para a data referida no item (7) do QUADRO RESUMO, com um prazo de tolerância de 180 
(CENTO E OITENTA) dias, em favor da INCORPORADORA, ressalvados. contudo. os atrasos 
decorrentes de motivos de força maior. tais como greves. chuvas prolongadas que retardem direta ou 
indiretamente a execução dos serviços. falta de materiais essenciais. paralisação dos meios de 
transportes e falta de combustível, deficiência no fornecimento dos serviços públicos. bem como os 
resultantes de embargos judiciais das obras e outros congêneres. Em todos os casos supra citados, 
prorrogar-se-á o prazo de entrega das unidades, mesmo quanto à tolerância prevista. por tantos dias 
quantos forem os de retardamento causado por tais eventos.-

XIY - DA POSSE. 

XIY-1 - OrA) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) será imilido(a) na posse da unidade no 
momento da entrega das chaves respectivas e desde que esteja em dia com todos os pagamentos das 
parcelas e/ou prestações. inclusive e principalmente aquela referente ao financiamento mencionado 
na alínea (b) do item 6.3, com assinatura do respectivo instrumento público ou particular de venda 
e compra com financiamento junto ao Agente Financeiro, diferenças e encargos ajustados no presente 
instrumento, posse essa que ora) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), exercerá a titulo precário até final 
e total quitação do preço e cumprimento de todas as obrigações assumidas.-

XIY-1.1. Fica certo e ajustado que caso o(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) opte por pagar 
a parcela indicada na allnea (b) do item 6.2, na forma estipulada na alínea (a), do item 6.3, do QUADRO 
RESUMO será condição para a entrega da posse da unidade autônoma ao(à) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) a prévia lavratura e registro 00 cartório de imóveis competente da escritura definitiva de 
venda e compra, nos termos do item XVI. infra. 

XIY-1.2 - OrA) PROMISSÁRlO(A) COMPRADOR(A) reconhece que a assinatura da escritura ou 
instrumento particular acima indicados é condição essencial, sem a qual não lhe será outorgada a posse 
sobre o imóvel antes do pagamento integral do preço avençado.-
'XIY-2 - No ato de entrega das chaves e como condição para sua efetivação, ora) 
XIY·2 - No ato de entrega das chaves e como condição para sua efetivação, o(a) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) assinará o termo de aceitação das obras da unidade prometida, 
após vistoria por ele(a) realizada.-

xv - DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E ENCARGOS.-

XV-1 - A partir da data da expedição do "CERTIFICADO DE CONCLUSÃO" da construção 
(HABITE-SE) pela Prefeitura Municipal da situação do imóvel, do CONDOMfNIO, e da instalação do 
respectivo condomínio de utilização, passarão a correr por conta exclusiva dota) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e contribuições fiscais incidentes 
sobre a unidade prometida à venda, assim como as próprias de condomínio, mesmo que esteta), por sua 
culpa. não tenha recebido as chaves da unidade,-

XVI - DA ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA.-

RUBRICAS 
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XVI-1 - Caso não seja o presente objeto de financiamento pela alienação fiduci ria prevista na 
alínea (e) do item (6.3) do QUADRO RESUMO ou de repasse de financiamento previsto rla:=l1Ül'rn:·ta:(l7j::d1d===' 
mesmo item, a outorga da escritura pública de venda e compra da unidade aqui objetivada, inteiramente 
livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza, somente ocorrerá dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data do registro da "Instituição, Especificação e Convenção de 
Condomínio do CONDOMINIO no Cartório de Registro de Imóveis competente, ou do mês de pagamento 
integral do preço pelo(a) PROMISSÁRlO(A) COMPRADOR(A), valendo como determinante de início do 
citado prazo, dentre os eventos acima elencados, aquele que por último se verificar. Findo o prazo 
retromencionado, PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) terá o prazo de 90 (noventa) dias para efetuar o 
registro da referida escritura, sob pena de multa diária no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), ficando 
passível a presente obrigação de execução especifica. 

XVI-2 - O(A} PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) deverá comparecer no dia, hora e local 
aprazados pela INCORPORADORA para receber a Escritura Definitiva de Venda e Compra de que trata o 
item XVI-1 supra, ficando expressamente convencionado que o Serviço de Notas será de livre escolha da 
INCORPORADORA.-

XVI-3 - O pagamento de todas as despesas decorrentes da Escritura supra mencionada, inclusive 
emolumentos notariais e de registro de imóveis, além do ITBI Omposto de Transmissão de Bens 
Imóveis) serão de exclusiva responsabilidade dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A).-

XVI-4 - Na eventualidade do ediflcio ou da unidade autônoma objeto deste contrato não se 
acharem inteiramente concluídos na oportunidade da escritura de venda e compra com alienação 
fiduciária em garantia, terá essa mesma escritura definitiva por objeto a fraçao ideal de terreno e as 
benfeitorias e acessões realizadas e a realizar corporificadas na unidade autônoma ora compromissada, e 
a INCORPORADORA reiterará na aludida escritura a sua obrigação de concluir a edificação, na forma 
contratada.-

XVI-5· Obriga-se ora) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) a providenciar, dentro do prazo 
impreterível de 30 (trinta) dias contados da data da outorga da escritura definitiva de venda e compra, a 
mudança da titularidade junto às autoridades competentes, referente a tributos, tarifas, contribuições e 
quaisquer outras despesas ou encargos que incidam sobre a unidade autônoma objetivada neste contrato, 
comprovando as providências ora pactuadas por intermédio de correspondência protocolizada junto á 
INCORPORADORA, sob pena de ficar configurado o inadimplemento do (a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) que responderá pelas perdas e danos e lucros cessantes causados à 
INCORPORADORA por sua inércia.-

XVI-6 - A partir da data do "habite-se" e ap6s o recebimento do talão do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) correspondente à sua unidade, o (a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) 
obriga-se a apresentar no Departamento Comercial da INCORPORADORA(S), até o dia 31 de dezembro 
de cada ano, a comprovação do pagamento do referido imposto e de todas as taxas de condomínio do 
ano corrente, até que o mesmo seja transferido de titularidade, sob pena de pagamento da multa mensal 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do imposto ou das taxas de condomínio. Vindo a 
INCORPORADORA a sofrer qualquer ação de execução, ou seja, o imposto levado á Divida Ativa por falta 
de pagamento do mesmo, ou execução em virtude de taxas de condomínio sobre a unidade autônoma em 
aberto, correrão por conta dota) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) todas as despesas que forem 
despendidas pela INCORPORADORA para resguardo judicial de seus direitos, inclusive, custas e 
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honorários advocatícios, desde já ajustados, irredutivelmente, em 20% (vinte por cento) sobre o total do 
débito.-

XVII-

XVII·1 • 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS DESTE CONTRATO.· 

Da Cessão de Créditos 

GAB/PGR 

Fls. 000142 

XVIl-1.1 - Ajustam, ainda, os contratantes, que a INCORPORADORA é e será sempre assegurado o 
direito de, em qualquer época, ceder ou caucionar a terceiros os seus créditos decorrentes deste contrato, 
inclusive por meio de Securitização ou do Sistema de Financiamento Imobiliário - S.F.I., com a emissão 
de Cédula de Crédito Imobiliário, em função do que o imóvel poderá vir a ser hipotecado ou objeto de 
alienação fiduciária. 

XVIII- DO MANDATO.-

XVIIl-1· Ainda pelo presente contrato e na melhor forma de direito, o(a) PROMISsARIO(A) 
COMPRADOR(A) nomeia e constitui sua bastante procuradora a INCORPORADORA, a quem confere 
poderes gerais, amplos e ilimitados para o fim especial de, nos termos da Lei Federal n° 4.591/64, efetivar, 
no momento próprio, os registros do instrumento de instituição e de especificação de condomínio do 
CONDOMfNIO em questão, objeto deste contrato, podendo para tanto, outorgar, aceitar, assinar, anuir, 
retificar, alterar os respectivos instrumentos públicos ou particulares e, bem assim, o Memorial de 
Incorporação do mesmo condomínio, estabelecendo e aceitando cláusulas e condições, podendo ainda, 
desistir da incorporação dentro do prazo de carência, assinar instrumento público ou particular de 
retificação e ratificação, porventura necessário, inclusive para atendimento de exigências formuladas pelo 
Cartório de Registro de Imóveis competente e, mais, promover junto a Prefeitura do Município da 
situação do imóvel, quaisquer alterações do projeto de construção do empreendimento, sem diminuição 
ou alteração das áreas e frações ideais de terreno correspondente à unidade de que é(SãO) titular(es) de 
direito o (a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A), podendo para tanto, assinar quaisquer papéis e 
documentos, passando os correspondentes recibos, conferindo-Ihe(s), ainda, poderes para representá
lo(a) nas repartições públicas municipais, estaduais e federais, autarquias e concessionárias de serviços 
públicos, instituindo em favor da companhia de água e energia, se necessário, servidão de área "non 
edificandi", inclusive aceitando e cumprindo exigências e comunique-se, alvarás, enfim, praticando todos 
os atos necessários ao cabal desempenho deste mandato, com poderes da cláusula "extra", 
substabelecendo no todo ou em parte os poderes aqui constantes, com ou sem reserva, mandato este 
constituído em caráter irrevogável e irretratável (ressalvadas as condições suspensivas e resolutivas 
previstas neste contrato), nos termos dos arts. 683, 684 e 686, parágrafo único, da Lei nO 10.406, de 
10/01/2002 (Código Civil Brasileiro). Se for preciso, o(a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) se 
compromete a firmar procuração via instrumento público, no prazo de 10 (dez) dias contados da 
solicitação, ratificando todos os poderes aqui outorgados, sob pena de cometer infração 
contratual.-

XIX - DA CONDiÇÃO SUSPENSIVA DESTE CONTRATO /arts. 121 e seguintes da Lei nO 
10,406, de 10/01/2002 - Código Civil Brasileiro, combinado com o art. 34 da Lei Federal nO 4.591. de 
16/12119641.-

XIX-1 - A incorporação do CONDOMfNIO sujeita-se ao prazo de carência de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data de seu registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, dentro 
do qual é licito à INCORPORADORA dele desistir, em qualquer uma das seguintes hipóteses: (a) - se não 

RUBRICAS 
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obtiver a venda ou promessa de venda de, pelo menos, 50% (clnquenta por cento) das unidades y : 

integrantes do Condomínio projetado; ou (b) - se não conseguir, por qualquer motivo, IIlánCiamento' 
destinado á construção do referido empreendimento. 

XIX-2 - Durante a vigência do prazo de carência, será devido o pagamento das parcelas elou 
prestações que se vencerem, nos termos aqui estabelecidos, considerado como feito a titulo de depósito.-

XIX-3 - Optando a INCORPORADORA pela desistência da incorporação até a data prevista no 
item XIX-1 supra, tal decisão será denunciada por escrito ao Cartório de Registro de Imóveis 
competente e a cada um dos promissários compradores, dispondo a INCORPORADORA do prazo de 
até 30 (trinta) dias para restituir ao(á) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) os valores até então pagos, 
devidamente corrigidos monetariamente, segundo o índice oficial vigente, sendo certo que, por tal razão, 
o(a) o (a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) desde já concorda, expressamente, em que a referida 
desistência seja aceita pelo registro imobiliário competente, independentemente de nova concordância ou 
oitiva doia) o (a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), mesmo na hipótese de estar a presente promessa 
registrada.-

XIX-4 - A devolução de que trata0 item XIX-3 supra será efetuada mediante depósito em conta 
corrente dota) o (a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) indicada no item (8) do QUADRO RESUMO, 
valendo comprovante de depósito como quitação integral dada pelo(a) o (a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) à INCORPORADORA, e como prova de sua desvinculação total do empreendimento. 
Com tal procedimento ficarão as partes desobrigadas dos direitos e obrigações decorrentes deste 
instrumento, ficando a INCORPORADORA, dessa forma, liberada para dar o destino que melhor lhes 
convier ao terreno aludido no item 1-1 retro, observado o que dispõe. para tanto, o Memorial de 
Incorporação do empreendimento, tudo independentemente de qualquer participação ou anuência doia) 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) e de outra medida, seja judicial ou extrajudicial.-

XIX-5 - Por outro lado, não vindo a INCORPORADORA a exercer a faculdade prevista no item 
XIX-1 retro, tornando dessa forma obrigatório, irretratável e irrevogável o presente contrato (ressalvadas 
as demais condições suspensivas e resolutivas previstas neste instrumento de contrato), é assegurado às 
partes o direito de se exigirem, ainda que compulsoriamente, o cumprimento das obrigações constantes 
deste instrumento, sendo certo que os depósitos efetuados passarão a ser considerados como 
pagamentos efetivos.-

XIX-6 - Na hipótese de desistência do CONDOMíNIO. dentro do prazo de carência e nas 
condições previstas neste instrumento e no memorial de incorporação respectivo, o(a) PROMISSÁRIO(A) 
COMPRADOR(A) autoriza expressamente, desde já, o Oficial de Cartório de Registro de Imóveis 
competente a proceder o cancelamento do registro deste contrato, se registrado for, concordando, 
também, desde já, com referido procedimento . 

xx - DAS DISPOSICÕES FINAIS.-

XX-1 - Enquanto não alienada pela INCORPORADORA a totalidade das unidades autônomas 
integrantes do ediflcio, poderá ela utilizar-se das paredes externas do edificio, bem como do terreno 
edificado, para colocação de placas e faixas indicativas das vendas, da recepção e do condomínio, 
inclusive mantendo corretores de plantão, corretores estes aos quais será permitido mostrar às pessoas 
interessadas todas as partes comuns do edificio, que poderão utilizar os elevadores, portarias, telefones e 
sanitários e demais coisas de uso comum.-

INCORPORADORA 
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XX·2· Nenhuma pretensão referente a vícios ou defeitos de construção terá el'el!c:t::StjspetllSiltfl:;=i 
sobre o vencimento das parcelas elou prestações do saldo devedor dota) PROMISS IO(A) 
COMPRADOR(A),-

XX-3· O projeto e o memorial descritivo antes mencionados e os impressos promocionais 
assinados pelo(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) neste ato substituem e revogam quaisquer 
papéis, cartas, folhetos e documentos que acaso tenham sido anteriormente emitidos ou simplesmente 
divulgados, nada podendo, portanto, ser invocado contra o avençado expressamente neste contrato,-

XX·4 - O(A) PROMISsARIO(A) COMPRADOR(A) declara que todas as informações, anúncios, 
prospectos e outras peças promocionais ou elementos de qualquer natureza, que fazem referência à 
incorporação e venda das unidades do condomínio, prestados ou realizados na época da celebração do 
presente contrato, e que ficam fazendo parte integrante e complementar do presente, são suficientemente 
esclarecedores do empreendimento e se encontram perfeitamente de acordo com as disposições 
avençadas neste instrumento, nas plantas, no respectivo Memorial de Incorporação e na minuta da 
Convenção de Condomlnio. Declara, mais, que lhe foi devidamente esclarecido que as ilustrações 
constantes das peças promocionais são "ilustrações artísticas" ou "sugestões de decoração" e 
que a entrega do imóvel será nas condições constantes do Memorial e especiflcações do edifício.-

XX·5 - Sem prejulzo de seu direito de comparecer à Assembleia Geral de Instalação do 
Condomínio de Utilização do condominio e nela deliberar como Ihe(s) aprouver o(a) PROMISSARIO(A) 
COMPRADOR(A) ora constitui e nomeia a INCORPORADORA sua procuradora, para representá-Io(a) 
naquele evento, podendo votar sobre todas as matérias que forem levadas à apreciação da Assembleia, 
autorizando o substabelecimento, 

XX·6· O presente contrato, no que se refere à unidade autônoma e a fração ideal de terreno, é 
celebrado em caráter "ad corpus", não se responsabilizando a INCORPORADORA, em tempo algum e 
sob nenhum pretexto, por qualquer diferença de metragem que venha a ser apurada nas medidas do 
terreno referidas neste compromisso, que são meramente enuncialivas,-

XX·7· As partes convencionam que o foro para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas 
deste contrato é o da situação do Imóvel, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja 
ou possa vir a ser, 

XX-8 . O(A) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) tem pleno conhecimento da destinação do 
condomínio, conforme estabelecido no Memorial de Incorporação, 

XX-9 - Declara expressamente o(a) PROMISSARIO(A) COMPRADOR(A) que aceita este 
contrato em seus expressos termos, por estar ele, em tudo, conforme as condições que lhe foram 
apresentadas pela INCORPORADORA com antecedência suficiente para a sua apreciação e avaliação, 
da forma de produção do bem aqui objetivado, do preço e de sua correção monetária e das condições de 
pagamento das parcelas elou prestações que o representam, aqui ajustados, tudo conforme minuta que 
Ihe(s) foi entregue anteriormente pela INCORPORADORA, razão pela qual não poderá alegar 
desconhecimento objetivo dos direitos e obrigaç1ies envolvidos neste contrato.-

XX·1D· A INCORPORADORA declara que não existem feitos ajuizados fundados em ações reais 
ou pessoais sobre o imóvel objeto deste contrato,-

RUBRICAS 
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XX·11 • O(A) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) nomeia-se procurad res recíprocos' ~ 
juntamente com seu cônjuge, em sendo o caso, para o fim especial de receber citações, intimaçôese 
notificações decorrentes de procedimento judicial ou extrajudicial iniciado pela INCORPORADORA em 
decorrência do inadimplemento dele(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), valendo a diligência 
cumprida na pessoa de um deles como se cumprida na pessoa de todos.-

)0(·12 . O (A) PROMISSÁRIO{A) COMPRADOR(A) concorda e tem conhecimento que, nos 5 
(cinco) primeiros anOs após a entrega das chaves das respectivas unidades autônomas prontas e 
acabadas, a INCORPORADORA irá manter placas iluminadas com sua logomarcas, sendo que todos os 
custos daí decorrentes, tanto de sua instalação quanto de sua iluminação serão arcados, exclusivamente, 
por ela, INCORPORADORA, 

ENCERRAMENTO 

Assim ajustadas, as partes livremente celebram, na sede da INCORPORADORA, o presente instrumento 
particular de contrato de promessa de compra e venda, em caráter irretratável e irrevogável, 
ressalvadas apenas as condições suspensivas e resolutivas previstas neste instrumento, firmando-o em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam. 

Cuiabã/MT, 02 de dezembro de 2014 .. 

WJJ{,~J44 
INCORPORADORA: IMO IÁRIA E C ~ STRUTIRA siJo BENEDITO L TDA 

pv,??c.~ 
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR{A): RODRIGO DA CUNHA BARBOSA 

Testemunhas: 

18 
- ----~~~---4~----

CPF: 
Endereço: 

INCORPORADORA TESTE401 
./' 

TESTEMUNHA 02 
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EMPREENDIMENTO: EDIFfclO PARQUE RESIDENCIAL VIA IPIRANGA -, . } 
UNIDADE AUTONOMA: 1106 (HUM Mil, CENTO E SEIS), E RESPECTIVA(S;~.,~ts._f','DE"u .. ::.I 

GARAGEM(NS): 02 (DUAS) VAGAS . 

INCORPORADORA TESTEMUNHA 02 
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Ministério Público Federal 

No dia 03 de maio de 2017, às 17h38min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF n9 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, médico e empresário, nascido 

em 04/05/1984, natural de Cascavel- PR, filho de Roseli de Fátima Meira Barbosa e Silva I 

da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nO 11900342/MT SI, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física sob o nO 007.451.521-71, com grau de instrução Superior Completo, residente 

e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nO 135, Bairro Popular, apartamento 

802, Cuiabá- MT, acompanhado por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na 

OABIDF nº 16.649, no interesse e com fundamento na Notícia de Fato nO 

1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para 

prestar declaração referente ao Anexo 11 - "FAZENDA - TEGIVAN": QUE o Declarante 

afirma que no ano de 2013 seu genitor, SILVAL BARBOSA, possuía uma fazenda 

denominada de Fazenda São Pedro (Fazenda Pantanal), localizada no município de 

Poconé-MT, em sociedade com TEGIVAN LUIS DE MORAES, contudo referido imóvel se 

encontrava registrado somente em nome do pai do TEGlVAN (JOÃO); QUE por conta de 

uma dívida contraída pelo empresário "JOÃO da CONSTIL" perante o Banco Rural, com 

finalidade de obter recursos para pagar restos da campanha eleitoral de 2010 (reeleição 

SILVAL BARBOSA); QUE o Declarante tem conhecimento que o empresário 

WANDERLEY FACHETTl TORRES (empresa TRIMEC) foi avalista nessa operação; QUE 

o Declarante não sabe dizer se o empréstímo foi tomado em nome da empresa CONSTIL 

ou em nome de outra empresa de propriedade de JOÃO; QUE o Declarante sabe dizer 

que o empréstimo tomado perante o Banco Rural foi em tomo de R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais); QUE o Declarante sabe dizer que o recurso oriundo do empréstimo 

tomado perante o Banco Rural oi utilizado para quitação de débitos de campann 

'~J r~ 
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eleitoral, a pedido de seu pai (SILVAL BARBOSA); QUE provavelmente em razão da 

inadimplência perante o Banco Rural, foi necessário oferecer um bem em garantia, foi 

quando SILVAL BARBOSA adquiriu a cota parte de TEGIVAN (em tomo de 30%) na 

Fazenda São Pedro (Fazenda Pantanal), transferindo e registrando a propriedade em 

nome do empresário WANDERLEY FACHETTI TORRES; QUE o Declarante efetuou o 

pagamento da parte do imóvel de propriedade de TEGIVAN a fim de que a fazenda fosse 

entregue como garantia do empréstimo tomado perante o Banco Rural, já que 

WANDERLEY TORRES era avalista; QUE o Declarante se valeu de seu amigo de nome 

ANDRÉ KAMIL FARES, proprietário de uma empresa de fomento, o qual, através de sua 

empresa AKF FOMENTO MERCANTIL antecipou o recurso ao Declarante e fez três ou 

quatro transferências para TEGIVAN, no montante aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) cada; QUE ANDRÉ KAMIL FARES era amigo do Declarante e não ganhou nada 

com tal transação, podendo ter abatido os custos incidentes sobre as transferências, assim 

agindo somente por conta da amizade que possuíam; QUE para pagamento da 

antecipação feita perante ANDRÉ KAMIL FARES se recorda que seu pai entregou ao 

Declarante a quantia correspondente em espécie para poder saldar O débito perante 

ANDRÉ KAMIL FARES; QUE o Declarante não sabe dizer qual origem do dinheiro usado 

por SILVAL BARBOSA para adquirir a parte de TEGIVAN na Fazenda São Pedro 

(Fazenda Pantanal) e nem a origem do recurso utilizado para pagar ANDRÉ KAMIL 

FARES; QUE o valor da parte de TEGIVAN nessa fazenda girava em tomo de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), se lembrando que pagou somente parte desse valor por 

meio de seu amigo ANDRÉ KAMIL FARES, não tendo ciência de como o restante foi 

pago; QUE o Declarante não sabe dizer se TEGIVAN tinha ou não ciência da origem desse 

dinheiro usado pelo Declarante e seu pai para pagamento de sua parte no imóvel; QUE o 

Declarante nunca esteve na Fazenda São Pedro (Fazenda Pantanal); QUE o Declarante já 

tinha ouvido falar sobre essa fazenda e tem quase certeza que seus familiares nunca 

estiveram lá, pois ao que sabe, essa Fazenda São Pedro (Fazenda Pantanal) era uma área 

que continha apenas vegetação pantaneira, sem exploração. Nada mais a declarar, encerro . 
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o presente termo às 18h09min do dia 03/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por 

mim, Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

PGR/MPF n'; 193, de 07 de março de 2017) 

--------.l.,,~~=='"""=~~~---------- que digitei o presente termo . 

Delio Lins e Silva Junior 
A do - ~B/ F nO 16.649 

Escrivã de PolIGlJ:' LI'<" 

~~ Oli~e' a Omhlo·l'-te--

Agente de Polícia Fede aI - mat. 18.659 
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