
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – ESPÍRITO SANTO

INSTRUMENTO N° 1.06509/2018
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

01 – PROMITENTE VENDEDOR: O MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica  de direito público interno, com
sede à Av. Nossa Senhora da Penha, nº 103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
n° 27.165.638/0001-39, representado neste ato pelo seu Prefeito,  Sr.  Sr.  LUIZ CARLOS PIASSI,  LUIZ CARLOS PIASSI,  brasileiro, casado,brasileiro, casado,
agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado naagente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na
Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto,Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.360-000. 

02 – PROMITENTE COMPRADOR: EVERLAN ARÊAS MACHADO, Brasileiro(a), Solteiro(a), portador(a) do CPF
sob n° 141.383.007-24 e Identidade n° 3.158.382 SPTC-ES, residente e domiciliado na Rua das Arvores, nº 82,
Bairro Francisco de Souza Olmo, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP 29.360-000. 

03 – OBJETO: UMA (1) CASA RESIDENCIAL, com  dois quartos,  uma sala, uma cozinha, um  banheiro social e
área  de  serviços,  construída  na  rua  Projeta,  lote  n°  15  da  Quadra  B  do  Conjunto  Habitacional  Jardim
Primavera, na sede do Distrito de Aracuí, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, registrada as folhas 120,
do livro 2-AJ, sob o n° 1/6775, de ordem, do Cartório do Registro Geral de Imóvel da Comarca de Castelo. 

Pelo presente instrumento  de compromisso de compra  e venda,  de um lado  o vendedor  enunciado e
qualificado no campo 01 (um), de ora em diante chamado   simplesmente de PROMITENTE VENDEDOR e de outro
lado  o  comprador  enunciado  e  qualificado  no  campo  02  (dois)  chamado  simplesmente  PROMITENTE
COMPRADOR, tem  entre si  ajustado a venda  do  imóvel descrito e caracterizado no campo 03 (três), pelo preço e
de conformidade com as clausulas e condições adiante estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  O PROMITENTE VENDEDOR é senhor e legítimo possuidor e proprietário do
imóvel descrito e caracterizado no campo 03 (três), que promete a vender ao PROMITENTE COMPRADOR, e este
a comprar-lhe pelo preço certo, ajustado e condicionado estabelecido neste presente instrumento. 

CLÁUSULA   SEGUNDA: Pelo presente  instrumento  e na melhor  forma de direito,  o  PROMITENTE
VENDEDOR prometem vender e o PROMITENTE COMPRADOR, por sua vez, promete comprar o imóvel acima
descrito  e  caracterizado pelo preço  certo  e ajustado de  R$ 6.900,40  (Seis  Mil,  Novecentos  Reais  e  Quarenta
Centavos) que deverá ser pago em 65 (Sessenta e Cinco) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 106,16
(Cento  e  Seis  Reais  e  Dezesseis  Centavos)  cada  parcela,  em  favor  do  PROMITENTE  VENDEDOR  com
vencimentos a cada 30 (trinta) dias, sendo que a primeira parcela que vencerá no dia 10 de Julho de 2018 e as
demais sucessivamente até o dia 10 (dez) de cada mês, de tal forma  que a quitação do pagamento  destas parcelas
somente  serão  consideradas  consolidadas  mediante  a  liquidação parcelas,  em seus  vencimentos.  Valores  que
deverão ser pagos na Prefeitura Municipal de Castelo ou em instituição por ela determinado. 

Parágrafo  Primeiro:  O valor  a  que se  refere  o  "câput"  da  presente  cláusula  se  divide  em R$ 92,81
(Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos) a título da Prestação propriamente dita, mais 12,6%, a título de
"seguro de vida", que terá como beneficiário o Promitente-Vendedor. 

         
Parágrafo Segundo:  Conforme acordo entre as partes contratantes, as parcelas mencionadas no caput

desta clausula, com os valores constantes do parágrafo anterior, serão corrigidas monetariamente à partir de Janeiro
de  cada  ano,  de  acordo  com  o  IPCA (Índice  Geral  de  Preço  ao  Consumidor  Amplo)  ou  outro  índice  oficial
determinado pelo Governo Federal, acumulado durante o exercício anterior. 

Parágrafo Terceiro: Na falta de pagamento nas datas atrazadas de qualquer das  parcelas mencionadas,
o PROMITENTE COMPRADOR desde já concorda em pagar multa contratual, convencional e irredutível de 05%
(cinco porcento) ao mês, calculada sobre o valor da parcela em atraso. Ocorrendo atraso ou não  pagamento de 02
(duas) ou mais parcelas, ficará caracterizada a inadimplência contratual do PROMITENTE COMPRADOR, dando
motivo à  imediata rescisão do pacto ora firmado, que  dará ao PROMITENTE VENDEDOR, o direito a adjudicação
compulsória do imóvel, na forma da lei, além de outras medidas tendentes ao recebimento de indenizações à título
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de perdas e danos, que venham a ser causada em razão da citada recusa. 

Parágrafo  Quarto:  Em caso de  morte  do  PROMITENTE -  COMPRADOR,  as  parcelas  devidas  serão
transferidas para o cônjuge ou convivente deste, com exceção de ser o "de cujus" "cabeça do casal" em termos
econômicos, conforme previsto pela Lei Municipal n°1.774 de 01 de Dezembro de 1997.

CLÁUSULA TERCEIRA: O  não  pagamento  pelo  PROMITENTE –  COMPRADOR das  parcelas  e  dos
encargos que está obrigado por força contratual,  acarretará,  de pleno lure,  a rescisão imediata deste contrato,
rescisão  esta  que  se  operará  em  favor  do  PROMITENTE  –  VENDEDOR,  independentemente  de  qualquer
procedimento judicial  ou extrajudicial,  e, como conseqüência,  perderá o PROMITENTE – COMPRADOR, desde
logo, não só a posse do imóvel prometido, como  também quaisquer parcelas de dinheiro pagas por conta do preço
pactuado até a época do inadimplemento, não lhe cabendo o direito de retenção e indenização por benfeitorias
voluptuárias, úteis e necessárias que tenha realizado no citado imóvel, o qual deverá ser restituído incontinente sob
pena de configuração de esbulho possessório. 

CLÁUSULA QUARTA:  Todas  e  quaisquer  despesas  inerentes  ao  Registro  de  Imóveis,  tais  como  o
Imposto  de  Transmissão de  Bens  Imóveis/ITBI,  de  certidões  negativas  porventura  necessárias  e  despesas  de
confecção  da  outorga  da  Escritura  Definitiva  de  Transmissão  do  imóvel  correrão  e  serão  suportadas  com
exclusividade pelo PROMITENTE COMPRADOR.

CLÁUSULA QUINTA: O PROMITENTE COMPRADOR recebe neste  ato a posse provisória do imóvel, nas
condições em  que se encontra e, quanto à esta, nada podendo exigir ou reclamar à qualquer título e em tempo
algum, estando o imóvel completamente livre e desocupado, assumindo  ainda o PROMITENTE COMPRADOR, à
partir desta data, a responsabilidade pelos pagamentos de todos os impostos e taxas relativas ao imóvel objeto do
presente contrato. 

Parágrafo único: O PROMITENTE COMPRADOR será imitido na posse definitiva do imóvel objeto deste
Instrumento na ocasião do recebimento da última parcela descrita na CLÁUSULA SEGUNDA, cujo vencimento da
mesma será em 10 de outubro de 2023 (Dez de Outubro do ano de Dois Mil e Vinte e Três).

CLÁUSULA SEXTA: É vedado ao PROMITENTE COMPRADOR ceder à  terceiros, total ou parcialmente,
os direitos oriundos deste contrato, sem a prévia e expressa anuência do  PROMITENTE VENDEDOR, manifestada
por escrito. 

Parágrafo único: O PROMITENTE VENDEDOR  poderá, a seu exclusivo arbítrio, optar pelo recebimento,
com ou sem os ônus legais e convencionais, das parcelas em débito. Todavia, esta tolerância jamais poderá ser
invocada como qualquer tipo de ríovação, modificação deste contrato ou desistência de exigir seu fiel cumprimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Na vigência deste instrumento,  o  PROMITENTE-COMPRADOR somente  poderá
ceder ou transferir os direitos que lhe decorre deste, mediante alienação, para os ascendentes ou descendentes
habilitados, com anuência do PROMITENTE-VENDEDOR.

Parágrafo primeiro: Em  caso de separação judicial a alienação prevista no caput deste, somente poderá
ocorrer em favor dos filhos do casal com usufruto do cônjuge que permanecer no imóvel.

Parágrafo segundo: Ocorrendo o descumprimento desta cláusula, ou,  procedendo o   PROMITENTE-
COMPRADOR  na  alienação  mencionada  pelo  Art.  6°  da  Lei  1.705/96,  tanto  este,  bem  como seus  herdeiros
necessários, serão punidos com a inscrição de seus  nomes em cadastro de   pessoas que não  poderão receber
qualquer espécie de doação de imóvel ou realização de novo Contrato de Promessa de Compra e Venda com as
instituições habitacionais públicas em convênio com o Município de Castelo.

CLÁUSULA OITAVA: O PROMITENTE - COMPRADOR somente  poderá utilizar o  imóvel  ora prometido,
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exclusivamente, para fins  residenciais, sendo vedado    expressamente o  seu uso  para quaisquer atividades não
previstas neste contrato. Qualquer reforma com alteração do imóvel objeto deste contrato só poderá ser realizada
com autorização prévia da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Castelo. 

CLÁUSULA NONA: O presente contrato é celebrado sob a condição expressa de sua irrevogabilidade e
irretratabilidade,  ressalvado  o  eventual  inadimplemento  do  PROMITENTE-COMPRADOR,  renunciando  os
contratantes, expressamente, à faculdade de arrependimento concedida pelo art. 1417 do Código Civil.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, obrigando-se as partes por si, seus herdeiros e/ou sucessores a
bem e fielmente cumprir tudo quanto aqui se contém, elegendo desde já, o Foro da Comarca de Castelo, com
exclusão  de  quaisquer  outros  por  mais  privilegiados  que  forem,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  emanadas  do
presente contrato.

CASTELO, ES,             de                                                de 2018. 

LUIZ CARLOS PIASSILUIZ CARLOS PIASSI
Prefeito Municipal 

EVERLAN ARÊAS MACHADO
PROMITENTE COMPRADOR

  
 TESTEMUNHAS: 

1 - ______________________________________

2 - ______________________________________
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