ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA



ESCRITURA PÚBLICA

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA QUE FAZ ........... (Outorgante) COM ........... (Outorgado) COMO ADIANTE SE DECLARA:

S A I B A M quantos esta escritura pública de Cessao de Direitos virem, que aos ..... dias do mês de ........... do ano de .....; nesta cidade e Comarca de ........... (nome da comarca), Estado do ........... (nome do estado), nesta serventia, compareceram as partes avindas entre si, justas e contratadas a saber, de um lado, como Outorgante Vendedor:- ......(Nome Civil), (Nacionalidade), .....(Estado Civil), .....(Profissão), Carteira de Identidade nº ....., C.P.F. nº ....., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep. ....., Cidade ....., no Estado ...... e, de outro lado, como Outorgado Comprador:- ......(Nome Civil), (Nacionalidade), .....(Estado Civil), .....(Profissão), Carteira de Identidade nº ....., C.P.F. nº ....., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep. ....., Cidade ....., no Estado, os presentes conhecidos entre si e identificados como sendo os próprios do que trato e dou fé. E, pelo outorgante vendedor referido me foi dito que a justo título, é senhor e legítimo possuidor do seguinte imóvel:- ........... (descrever imovel) que possuindo o imóvel acima descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dívidas ou hipotecas, está justo e contratado vendê-lo ao outorgado comprador como por bem da presente escritura e na melhor forma de direito, vendido tem pelo preço certo e quantia previamente convencionada de ........... (valor do imovel) pagos da seguinte maneira:- ........... (valor da entrada) que confessa receber neste ato dele outorgado comprador em moeda corrente e legal deste País, que conta e acha exata, da qual dá ao mesmo comprador, plena, geral e irrevogável quitação de pago e satisfeito, para nunca mais repetir; e, o restante:- ........... (valor restante) é representado pela emissão por parte do outorgado comprador de ..... (quantidade de parcelas) notas promissórias, em caráter PRÓ SOLVENDO que ficam fazendo parte integrante e complementar da presente escritura, sendo as notas promissórias no valor de:- ........... (valor das notas promissorias) cada uma; vencendo a primeira em ...../...../..... (vencimento das promissorias) e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes, prestações estas que deverão ser pagas nas datas convencionadas; e, que em virtude das condição resolutiva expressa, fica convencionado que o não pagamento de qualquer prestação por mais de ..... dias após seu vencimento, ou se deixar de pagar alguma das parcelas, em cumprimento aos arts. 121, 122, 127 e 128, 474, 475 e 1359 do novo Código Civil; e, não purgando a mora o outorgado, dentro do prazo de mais ....., a presente escritura ficará rescindida de pleno direito, perdendo então o outorgado, em favor do outorgante, todas as quantias que houver pago, inclusive o direito à indenização das benfeitorias acaso feitas; obrigando-se a restituir o imóvel , independente de qualquer indenização ou retenção; e, assim, em face do ora pactuado, o outorgante, desde já, tem o outorgado por empossado no imóvel em objeto, por força desta escritura e "CLAUSULA CONSTITUTI", o outorgante transfere toda a posse, jús, domínio, direitos e ação que exercia sobre o bem ora vendido, para que dele o mesmo comprador use, goze e disponha livremente como seu que fica sendo, obrigando-se o vendedor a fazer por si, herdeiros ou sucessores, esta escritura e a venda sempre boa, firme e valiosa, respondendo pela evicção de direito quando chamado a autoria. O outorgante declara sob as responsabilidades civis e penais, inexistir quaisquer ações reais pessoais e reipersecutórias ou quaisquer outros ônus reais incidentes sobre o imóvel. Pelo Outorgado Comprador me foi dito que aceitava a presente venda e esta escritura em todos os seus expressos termos, declarando estar ciente que a presente venda é outorgada com a cláusula "AD-CORPUS", pois as medidas exatas do imóvel são aquelas que efetivamente se encontram no local. Declaram ainda, o outorgante e outorgado que qualquer diferença que venha a ser apurada, para mais ou para menos, não dará motivo a qualquer discussão no tocante ao preço ora convencionado para a presente venda; exibindo-me os seguintes documentos exigidos pela Lei 7.433/85; regulamentada pelo Decreto nº 93.240; e, que ficam neste Cartório arquivados:- 11º) Transmissão inter-vivos no valor de ........... (valor da guia de ITBI) sobre a avaliação de ........... (valor de avaliação) recolhido através da guia municipal nº ...... (número e ano do ITBI) ; 2º) Certidão Negativa de ônus reais e de ações reais ou pessoais reipersecutórias expedida pelo ........... (ofício de registro) Registro de Imóveis desta Comarca; 3º) Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa sob nº ........... (número e ano da certidão negativa da dívida ativa) expedida pela Diretoria da Dívida Ativa da Prefeitura Municipal desta cidade, em data de ...../...../.....; 4º) Certidão Negativade Distribuição de Ações Cíveis, expedida pelo Cartório Distribuidor desta Comarca, em data de ...../...../...... A Declaração sobre Operações Imobiliárias ao Departamento da Receita Federal, será emitida conforme Instrução Normativa 163/1.999; da S.R.F; Assim o disseram, do que dou fé, me pediram e lavrei a presente escritura, que depois de lida e em tudo achado conforme, aceitam, outorgam e assinam, tudo perante mim, ........... (nome do escrevente), ........... (cargo do escrevente), que a digitei. Eu, ........... (nome do tabelião), Tabelião, a fiz digitar, conferi, dou fé, assino em público e raso. Custas ........... (valor das custas), ........... (valor dos impostos). (a.a) (lista das pessoas que assinam o ato). NADA MAIS. Trasladada a seguir, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Testemunho da Verdade.

_______________________________
(Nome e cargo do Escrevente)

AD CORPUS: Diz-se de gleba ou de porção de terras, tomadas, no contrato de compra-e-venda, pelo seu todo e sem especificação da medida da área.

SI CLAUSULA CONSTITUTI INTERVENIAT, POSSESSIO EX IPSA ADQUIRITUR DONEC REALITER CAPIATUR: Se intervier a cláusula "constituti", por ela se adquire a posse até que se tenha realmente.

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. LEI 10406-2002_121

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. LEI 10406-2002_122

Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. LEI 10406-2002_127

Art. 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe; mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. LEI 10406-2002_128

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. LEI 10406-2002_474

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. LEI 10406-2002_475

Art. 1359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. LEI 10406-2002_1359






