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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E 
VENDA E SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO 

 
 
 
 

Pelo presente instrumento particular de PROMESSA DE COMPRA E VENDA, de um 
lado o(s) promitente(s) VENDEDOR(ES), nomeado(s) e qualificado(s) no item 01, 
senhor(es) legítimo(s) possuidor(es) do IMÓVEL mencionado no item 03 e de outro 
lado a promissária COMPRADORA nomeada e qualificada no item 02, e que o(s) 
promitente(s) VENDEDOR(ES), promete(m) vender à promissária COMPRADORA, e 
este(s) convenciona(m) adquirir-lhe(s), o imóvel descrito no item 03, pelo preço certo e 
ajustado de R$ 235.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS), nos termos e 
condições estipuladas no item 04, que mutuamente outorgam e aceitam a saber: 
 
 
 
ÍTEM 01 – PROMITENTE(S) VENDEDOR(ES) 
 
ESCOL ENGENHARIA DE SOLOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida Caiapó, nº 924, Setor Santa Genoveva, nesta Capital, com 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n. 
52200332930, por despacho do dia 13.07.1982, e Alterações Posteriores, inscrita no 
CNPJ sob nº 00.100.735/0001-97, neste ato, representada por seu sócio, EVILÁCIO 
ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à 
Avenida do Café Qd. 140, Lt. 12 - Casa 2 - Setor Santa Genoveva - Goiânia/GO, 
portador da Carteira de Identidade n. 185.562 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n. 
087.154.911-53 e inscrito no CREA-DF sob o n. 2556/D, natural de Ouvidor/GO, nascido 
aos 20.09.1951. 
 
ÍTEM 02 – PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) 
 
LEILA MARIA RIBEIRO RODRIGUES, brasileira, separada, funcionária pública, 
portadora da carteira de identidade nº 733826 SSP/GO e portadora do CPF/MF nº 
268.974.661-15, residente e domiciliada à Rua 24, nº 329, Qd. 49, Lt. 45 e 47, apt. 12, 
Setor Central – Goiânia/GO 
 
ÍTEM 03 – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
 
O PROMITENTE VENDEDOR a justo título é senhor e legítimo possuidor do imóvel, que 
será entregue livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, judicial ou 
extrajudicial, dívida, arresto, sequestro, impostos, tarifas, taxas e em plenas condições 
de uso e habitabilidade, descrito a seguir: 
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• Unidade Seriada número 02 (dois) do Condomínio Residencial Bosque do Café, 
localizado na Avenida do Café, Qd. 136, Lt. 13, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO, 
conforme projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Goiânia, em 28 de abril de 2009 
e Alvará de Construção nº 851/2009, emitido em 28 de abril de 2009 e demais 
repartições competentes. O empreendimento Condomínio Residencial Bosque do Café é 
composto de 05 (cinco) unidades seriadas, identificadas por Unidade 1, Unidade 2, 
Unidade 3, Unidade 4 e Unidade 5, constituídas de 02 (dois) pavimentos. a Unidade 02 
(dois), objeto deste contrato, fica de frente para a área comum, lado direito com a 
Unidade 1, lado esquerdo com a Unidade 3 e fundo com o lote 11, terá área de 131,53 
m², sendo 63,31 m² de terreno descoberto e 45,60 m² de uso comum, correspondendo 
a uma fração ideal de 131,53 m² ou 19,8% da área do terreno, com as seguintes 
divisões internas: Pavimento Térreo - garagem, depósito, sala, balcão, cozinha, banheiro 
e área de serviço; Pavimento Superior - 03 (três) quartos sendo uma suíte com varanda 
e closet, hall e banheiro. 
 
ÍTEM 04 – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
a-) R$ 70.000,00 (setenta mil reais), à título de sinal e princípio de pagamento, na data 
da assinatura deste contrato de compromisso de compra e venda. pelo que o vendedor 
dará plena rasa e geral quitação, ressalvada, no entanto a liquidação pelo banco sacado 
do  cheque, quando for o caso. 
 
b-) O saldo restante de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) 
que integraliza o valor de venda, a serem pagos através de financiamento bancário, 
junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 
c-) O saldo constante na alínea “b”, do item 04, será corrigido pelo INCC até a data do 
efetivo pagamento. 
 
ÍTEM 05 – DA POSSE 
 
O promitente vendedor obriga-se a entregar o imóvel à promissária compradora, após a 
liberação do pagamento integral do valor venal do imóvel, conforme item 04. A partir da 
transferência da posse do imóvel objeto do presente instrumento, a promissária 
compradora passa a responder pelos impostos, taxas, despesas condominiais e outras 
despesas incidentes sobre o mesmo. Pelos débitos anteriores a essa data, ainda que 
lançados ou cobrados posteriormente a data da transferência da posse, o(s) 
promitente(s) vendedor(es) serão os únicos responsáveis. 
 
ÍTEM 06 – DA ESCRITURA DEFINITIVA 
 
À escritura pública definitiva será lavrada em nome do(s) comprador(es), e registrada 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. 
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ÍTEM 07 – DA DOCUMENTAÇÃO 
 
O(s) Vendedor(es) se obriga(m) a entregar ao(s) Comprador(es) na ocasião da lavratura 
da escritura, matrícula atualizada, carnê I.P.T.U. devidamente pago até a data da 
lavratura da escritura definitiva, luz, água e esgoto quitados, certidão de débito 
municipal do imóvel, certidões pessoais (justiça federal, cartório de protesto e 
distribuições cíveis), e demais documentos necessários para a Outorga da escritura. 
 
ÍTEM 08 – DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
 
O presente contrato negócio é estabelecido em caráter irrevogável e irretratável, 
extensivo aos herdeiros e sucessores dos contratantes, a qualquer título, não 
comportando de parte a parte, direito de arrependimento, conforme os artigos 417 à 
420 do Novo Código Civil brasileiro, Lei 10.406/2002. 
 
ÍTEM 09 – RESCISAO E MULTA 
 
O não cumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas que ensejar o desfazimento 
do presente negócio implica na multa igual a 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
da transação, a ser pago pela parte infratora à parte inocente, devidamente corrigidos a 
partir da assinatura deste instrumento, sem prejuízo das perdas e danos a apurar-se em 
procedimento próprio, sendo que os honorários para os intermediadores do negócio 
permanecerão inalterados. 
 
DECLARAÇÕES FINAIS 
 
A promissária COMPRADORA concorda que todas as despesas com a transferência de 
débito ou escritura definitiva, tais como: imposto de transmissão, laudêmio se houver, 
(taxa de transferência, seguro antecipado, FCVS, taxa de inscrição e expediente), no 
caso de transferência, escritura, registro de cartório e despachante, corram, 
exclusivamente por sua conta. 
A) O(S) promitente(s) VENDEDOR(ES), compromete(em)-se desde já a 
providenciar(em), todas as quitações fiscais do referido imóvel. 
B) O(S) promitente(s) VENDEDOR(ES) declara(m) ter(em) feito a venda boa, firme e 
valiosa, e que responderá(ão), por evicção de direito. 
C) Fica declarado, que este instrumento é irrevogável, estando incurso nos Artigos 417 
à 420 do Código Civil brasileiro. 
D) As partes elegem como foro para processamento e resolução de qualquer questão 
decorrente da interpretação, da execução ou da inexecução das obrigações 
estabelecidas no presente contrato de compra e venda – inclusive rescisão contratual 
por inadimplemento de qualquer parcela e acessórios, a instituição arbitral denominada 
Oitava Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia – 8ª CCA DE GOIÂNIA, a quem 
competirá decidir a questão instituindo a arbitragem conforme os procedimentos 
previstos em suas próprias regras - as quais as partes declaram conhecer, a Lei n.º 
9.307/96 e a legislação brasileira. Como forma de concordância expressa, nos termos do 
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§ 2º do art. 4º da Lei n.º 9.307/96, as partes assinam a presente cláusula 
compromissória cheia.  
E) – O presente instrumento obriga em todos os seus termos, itens e condições os 
contratantes por si mesmos, seus bens, herdeiros e sucessores a qualquer título. 
F) O(S) promitente(s) VENDEDOR(ES), compromete(em)-se desde já a efetuar o 
pagamento a NOLETO IMÓVEIS LTDA, CRECI JURÍDICO/GO nº 18.100, no ato 
do recebimento do sinal, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 
comissão pela intermediação ora realizada e, R$ 1.000,00 (hum mil reais) quando da 
liberação do financiamento por parte do banco. 
E, assim, por se acharem justos e contratados, as partes assinam o presente 
instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito. 
 
 
 

GOIÂNIA(GO), ____ de _____________ de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Vendedor       
 
 
 
 
 
 
Comprador       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
testemunha(01)     testemunha(02) 
CPF:       CPF: 


