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EDITAL DE LEILÃO - FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS  

 

FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

34.053.942/0001-50, com sede à Rua do Ouvidor, nº 98, Centro, Rio de Janeiro/RJ, doravante 

denominada simplesmente VENDEDORA, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que se acha aberto, leilão do tipo "MAIOR LANCE OU OFERTA", para alienação dos imóveis de 

sua propriedade, relacionados no Anexo I, parte integrante deste EDITAL. 

O leilão será realizado dia 24/05/2018 às 11:00 horas,  na modalidade presencial e on-line, 

presencial na Rua da Mooca, 3508, Bairro Mooca, São Paulo/SP e on-line através do site do 

Leiloeiro Oficial no site: www.frazaoleiloes.com.br. 

O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial, Sr. Carlos Alberto Fernando Santos Frazão, 

registrado na  JUCESP sob nº 203 estabelecido na Rua da Mooca, 3508, Bairro Mooca, São 

Paulo/SP – telefone: (11) 3550-4066 e Fax: (11) 3550-4066 – ramal 130 

O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas neste EDITAL, que os interessados 

aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva, bem como pelas regras de Direito 

Privado, aplicável. 

Ao concorrer na aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizado o 

conhecimento e a aceitação pelo COMPRADOR de todas as condições estipuladas neste EDITAL 

e também em seus Anexos.  

 

1 – OBJETO 

 

1.1. Alienação dos imóveis relacionados, no Anexo I, parte integrante deste EDITAL, também 

disponíveis no site do Leiloeiro Oficial: www.frazãoleilões.com.br. 

 

2 – PROPOSTAS,  HABILITAÇÃO E LEILÃO ON-LINE  

 

2.1. Conforme a modalidade do Leilão (presencial e/ou on-line), os interessados poderão 

enviar lances presencialmente durante o leilão e/ou on-line. Os lances on-line deverão ser 

feitos por meio de acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do Leiloeiro, 

através de seu site www.frazãoleilões.com.br 

2.1.1. Também serão aceitos lances via fax ou carta endereçada ao escritório do Leiloeiro 

Oficial Sr. Carlos Alberto Santos Frazão, estabelecido na Rua da Mooca, nº 3.508, Mooca, São 

Paulo – SP – telefone: (11) 3550-4066 e Fax (11) 3550-4066, ramal 130, desde que 

recepcionados até 24h  (vinte e quatro) horas antes da realização do Leilão. 

2.1.2. Na hipótese de Leilão on-line, os interessados deverão se cadastrar no site do leiloeiro e 

aceitar, no próprio site, as regras de participação do Leilão para obtenção do login e senha, o 

qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições deste EDITAL. Os 

lances via Internet com participação on-line estarão sujeitos às regras deste EDITAL, 

especialmente aquelas contidas nas Condições Gerais de Venda, Preço e Forma de Pagamento. 

http://www.frazaoleiloes.com.br/
http://www.frazãoleilões.com.br/
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É pressuposto para a oferta de lances, ter capacidade civil para firmar contratos e legitimidade 

para assumir todas as responsabilidades e obrigações dispostas no presente EDITAL de Leilão. 

2.1.3. Na hipótese de Leilão presencial, concomitantemente com Leilão on-line, os lances 

oferecidos on-line serão apresentados em telão, no ato do Leilão presencial, juntamente com 

os lances presenciais obtidos. Fica estabelecido que, ao proponente de lances on-line não 

serão conferidos quaisquer direitos nas seguintes hipóteses, sejam quais forem os motivos: (i) 

eventual recusa do lance pelo Leiloeiro Oficial; (ii) quedas ou falhas no sistema, na conexão de 

Internet, linha telefônica ou outras ocorrências, tendo em vista que tais meios são apenas 

facilitadores de oferta, com os riscos inerentes à ocorrência de eventuais falhas ou 

impossibilidades técnicas, imprevisões e intempéries, os quais são assumidos exclusivamente 

pelo proponente interessado ao optar por esta forma de participação, não sendo cabível 

qualquer reclamação à VENDEDORA a esse respeito. 

2.2  Nos casos de lances presenciais, o COMPRADOR deverá obrigatoriamente estar munido 

dos documentos indicados no item 2.3 abaixo, no ato da arrematação. 

2.3 A formalização da compra e venda do imóvel, através de um dos instrumentos indicados 

no presente EDITAL, somente ocorrerá se o COMPRADOR apresentar os seguintes documentos 

para análise da VENDEDORA em até 24h após o Leilão: 

a) PESSOA FÍSICA: (i) cópia autenticada do RG/RNE/ e CPF/MF, inclusive de seu companheiro 

ou cônjuge; (ii) cópia autenticada da Certidão de Casamento e Pacto Antinupcial, se houver; 

(iii) cópia simples do comprovante de residência atualizado (serão aceitas: cópia de contas de 

consumo e correspondência de instituições financeiras); (iv) declaração completa de Imposto 

de Renda e respectivo recibo, cópia dos 3(três) últimos extratos bancários; (v) ficha cadastral 

preenchida e assinada (Anexo V); (vi) se o COMPRADOR for representado por procurador, 

cópia autenticada do RG e do CPF/MF do procurador, observado o disposto no item (c) abaixo; 

(vii) se o COMPRADOR for estrangeiro, além dos documentos relacionados acima, 

comprovante de permanência legal e definitiva no país, observado o disposto no item (d) 

abaixo; (viii) se o COMPRADOR efetuar o pagamento a prazo, além dos documentos 

relacionados acima, cópia simples dos 02 (dois) últimos contracheques, se assalariado, cópia 

dos 03 (dois) últimos extratos bancários se não for assalariado;  

b) PESSOA JURÍDICA: (i) cópia autenticada do Cartão do CNPJ; (ii) cópia autenticada do Estatuto 

ou Contrato Social e respectivas alterações; (iii) cópia autenticada do RG/RNE e CPF/MF dos 

representantes legais da empresa; (iv) cópia autenticada da prova de representação (ex. 

Procuração/Ata de Eleição); (v) declaração completa de Imposto de Renda e respectivo recibo 

da pessoa jurídica e dos sócios do último exercício;(vi) ficha cadastral preenchida e assinada 

(Anexo VI); (vii) balanço patrimonial; (viii) se o COMPRADOR for representado por procurador, 

cópia autenticada do RG e do CPF/MF do procurador; observado o disposto no item (c) abaixo 

(ix) se o COMPRADOR efetuar o pagamento a prazo, além dos documentos relacionados 

acima, declaração de faturamento da Pessoa Jurídica dos últimos 12 (doze) meses, assinada 

pelo Contador e extrato bancário da pessoa jurídica e dos sócios dos últimos 03 (três) meses;  

c) Instrumento Público de Procuração (em original ou cópia autenticada): no caso de 

representação por terceiro, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, a procuração 

deverá ser por instrumento público, ou seja, lavrada em Tabelionado de Notas, outorgada de 

forma irrevogável e irretratável e constando poderes expressos para a compra de imóveis e 

para assinar a ficha cadastral (Anexo V e VI do EDITAL) para os fins do disposto na Lei nº 9.613 

de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799 de 08 de Outubro de 1998. 
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d) COMPRADOR Estrangeiro: deverá atender a todos os requisitos legais que tratem da 

matéria, não podendo alegar, em hipótese alguma, desconhecimento da legislação brasileira 

que disciplina o assunto. 

e) Menores de 18 anos: Só poderão adquirir imóvel se comprovadamente emancipados ou 

assistidos/representados por seu representante legal, assim como os civilmente incapazes. 

f) Outros documentos: à VENDEDORA é reservado o direito de solicitar, a seu único critério, 

outros documentos para fins de concretização da compra e venda. 

 

3 - CONDIÇÕES DE VENDA  

 

3.1.  Fica reservado à VENDEDORA, a seu critério e sem prévia comunicação, o direito de 

vender ou não  o(s) imóvel(is) relacionado(s) no Anexo I, pelo maior lance alcançado ou então, 

por outro valor ofertado que não o lance maior, bem como retirar, desdobrar, reunir os 

imóveis em lotes, ou voltar lances, sempre por intermédio do Leiloeiro Oficial, sendo certo que 

a venda será realizada em moeda corrente nacional, obedecidas às condições deste Edital. 

3.2.  Fica desde já esclarecido que os imóveis serão vendidos no exato estado em que se 

encontram, física e documentalmente, inclusive, mas não exclusivamente, no tocante a 

eventuais ações, ocupantes e locatários. Assim, em nenhuma hipótese, o COMPRADOR poderá 

alegar desconhecimento de suas condições, divergência de áreas, condições tecnológicas e 

estruturais, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, aprovações nos 

órgãos fiscalizadores, ocupação por terceiros, condição de foreiro ou terrenos da marinha, 

estado de conservação e localização, hipóteses em que não será possível o abatimento 

proporcional do preço ou mesmo a rescisão da compra e venda.  

3.2.1. Previamente à apresentação do lance, os interessados poderão verificar o imóvel “in 

loco” (se desocupado) e deverão analisar rigorosamente a sua respectiva documentação 

imobiliária junto ao Leiloeiro Oficial, cientificando-se de todas as características e 

circunstâncias que o envolvem. 

3.3.  A venda estará sempre sujeita à análise e aprovação da VENDEDORA, inclusive análise de 

crédito do COMPRADOR, ficando a exclusivo critério da VENDEDORA e independentemente de 

justificativa, realizá-la ou não, sem que isto lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. A 

VENDEDORA, ademais, reserva-se o direito de a seu exclusivo critério ou necessidade, aceitar 

ou não as arrematações realizadas por COMPRADOR que possua qualquer pendência, 

irregularidade ou restrição perante à VENDEDORA. 

3.4.  A VENDEDORA terá o prazo de 20 dias úteis após a entrega da documentação descrita no 

item 2.3 para realizar a homologação da venda, com aprovação do COMPRADOR. Se a 

VENDEDORA optar pela não concretização da venda e compra, o que será feito sempre a seu 

exclusivo critério, o COMPRADOR será cientificado do fato, sendo que a Ata/Recibo do Leilão 

ficarão automaticamente cancelados, independentemente de qualquer formalidade. Será 

efetuada a devolução dos eventuais valores e do(s) cheque(s) entregue(s) pelo COMPRADOR à 

VENDEDORA, a qual ficará doravante liberada para alienar o(s) imóvel(is) a terceiros. 

3.5.  As vendas serão celebradas em caráter "AD CORPUS", ou seja, as áreas mencionadas nos 

editais, catálogos e outros veículos de comunicação e divulgação deste leilão, são meramente 
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enunciativas, não cabendo aos adquirentes, por conseguinte, exigir complemento de área, 

reclamar de eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos dos imóveis 

apregoados, não lhes sendo possível pleitear a rescisão do negócio ou abatimento 

proporcional do preço, em qualquer hipótese. 

3.6. Todos os débitos incidentes sobre os imóveis, que tenham fato gerador a partir da data 

assinatura da Escritura Definitiva de Compra e Venda ou Escritura Pública de Compra e Venda 

com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, serão de exclusiva responsabilidade dos 

arrematantes. 

3.7. O pagamento deverá ser feito por meio de cheque nominal à VENDEDORA, de emissão dos 

arrematantes, em conformidade com a condição de pagamento abaixo discriminada. 

3.8. O interessado deverá cientificar-se previamente das restrições impostas pela legislação 

municipal, estadual ou federal, aplicáveis aos imóveis, no tocante à restrição de uso e solo ou 

zoneamento e, ainda, das obrigações e dos direitos decorrentes das convenções e 

especificações de condomínio, quando for o caso, as quais estará obrigado a respeitar por 

força da arrematação do imóvel. 

 

4 - DOS DEVERES DO COMPRADOR 

4.1. São deveres e responsabilidades exclusivas do COMPRADOR, a partir da assinatura da 

Escritura Definitiva de Compra e Venda ou Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto 

Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, às suas exclusivas expensas, sem prejuízo de 

outros previstos no EDITAL:  

a) atender às notificações e providenciar o pagamento de multas e/ou débitos relativos 

ao estado de conservação dos imóveis, inclusive mas não exclusivamente, limpeza de 

terreno, manutenção de calçadas e muros, controle de zoonoses, etc., independente 

da data em que tenham sido originados; 

b) providenciar, às suas expensas, toda e qualquer regularização física ou documental do 

imóvel perante os órgãos competentes, tais como, Prefeitura e Oficial de Registro de 

Imóveis, independentemente da data da sua constituição, exemplificativamente, mas 

não exclusivamente: obtenção de plantas, projetos habite-se, memoriais, alvarás, 

regularização de cadastro de contribuinte perante a Prefeitura, regularização de 

numeração do prédio e/ou do logradouro, averbação de construções, unificações, 

desmembramentos, respondendo por quaisquer ônus, providências ou encargos; 

c) providenciar os recolhimentos de quaisquer taxas e tributos, inclusive, mas não 

exclusivamente, INSS e ISS de imóveis com construção em andamento, concluídos, 

reformados ou demolidos, não averbados no Cartório de Registro de Imóveis 

competente, assumindo o pagamento de eventuais débitos, de que natureza forem e 

independentemente da data em que tenham sido originados, perante a construtora 

e/ou órgãos públicos, inclusive Cartório de Registro de Imóveis e Prefeitura; 

d) cientificar-se, previamente à realização do Leilão, da existência de Convenção de 

Condomínio e Regimento Interno do Imóvel, obtendo informações atinentes e 

obrigando-se a cumpri-los; 
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e) caso de Imóvel foreiro ou situado em terreno de marinha, efetuar o pagamento de 

taxa de aforamento, obtenção de autorização(ções) para transferência do domínio útil 

e recolhimento do(s) laudêmio(s), a partir da data da realização do Leilão, de modo a 

possibilitar a lavratura da competente escritura de venda e compra do Imóvel. Caso a 

condição de foreiro seja verificada após a aquisição do imóvel, o COMPRADOR 

responsabiliza-se pela apuração e pelo pagamento de eventuais taxas, independente 

da data de sua constituição, junto aos órgãos competentes, bem como pela obtenção 

de autorização(ções) para transferência do domínio útil e recolhimento do(s) 

laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da escritura de venda e compra do 

imóvel.  

f) obter, às suas expensas, o levantamento de eventual restrição legal, inclusive mas não 

exclusivamente, lei de zoneamento e uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA 

adotando as medidas necessárias à expedição de alvarás, atestados e demais 

documentos eventualmente necessários nos competentes órgãos públicos.  

g) salvo se determinado de forma diversa na descrição específica do lote ou no presente 

EDITAL, quitar todos os impostos e taxas incidentes sobre o imóvel a partir da data da 

assinatura da Escritura, tais como: Imposto Territorial (IPTU ou ITR), taxa de foro, 

despesas condominiais e contas de consumo, obrigando-se a pagá-los em seus 

vencimentos ou regularizá-los e realizar a transferência para o seu nome, 

comprovando essa providência à VENDEDORA, no prazo de 60 (sessenta) dias, após a 

assinatura da Escritura. 

h) providenciar o cancelamento de eventuais ônus e gravames incidentes sobre o imóvel 

(ex: penhora, hipoteca, dentre outros) e, em sendo necessário, acionar o juízo 

competente para tal finalidade, exceto se previsto expressamente, de forma diversa, 

na descrição específica do lote, certificando-se previamente de todas as providências 

necessárias e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como quanto aos 

riscos envolvendo tais procedimentos, os quais são assumidos pelo COMPRADOR; 

i) assumir os riscos de eventual contaminação do solo ou subsolo, bem como, de 

passivos ambientais ainda que tenham origem anterior à data da realização do Leilão. 

Caso à VENDEDORA por ventura seja responsabilizado na esfera criminal, 

administrativa e/ou cível em razão de tais passivos, o COMPRADOR deverá substituir à 

VENDEDORA no polo passivo dos processos e, se for o caso, deverá indenizar à 

VENDEDORA de eventuais prejuízos sofridos. O COMPRADOR não poderá reclamar da 

VENDEDORA, em nenhuma hipótese, abatimentos no preço, desfazimento da venda 

ou indenização que decorra, de referidas questões ou obrigações; 

j) responsabilizar-se por toda e qualquer providência e despesa necessária à outorga da 

escritura definitiva de venda e compra e seu respectivo registro na matrícula 

imobiliária, inclusive, mas não exclusivamente, ITBI, re-ratificações e cumprimento de 

eventuais exigências que venham a ser formuladas pelo Oficial de Registro de Imóveis 

ou Tabelionato de Notas; 

5 - EVICÇÃO DE DIREITOS 

5.1.  A VENDEDORA responderá, em regra, pela evicção de direitos, excetuados os casos em 

que haja expressa menção das restrições, irregularidades, etc. dos imóveis neste EDITAL, 
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Anexos e materiais de divulgação, ocasião em que o adquirente assume os riscos da aquisição 

nos termos do art. 448 do Código Civil. 

5.2  A VENDEDORA esclarece ainda que, se eventualmente, após a data da realização do Leilão 

surgir qualquer ação judicial envolvendo os imóveis alienados, à VENDEDORA apenas se 

manifestará ao COMPRADOR sobre tais ações, após a sua efetiva citação judicial, hipótese em 

que à VENDEDORA responderá por evicção de direitos, na forma da lei. 

6 - POSSE 

6.1.  A posse do imóvel vendido na condição de desocupado, será transmitida ao COMPRADOR 

após a assinatura da Escritura Definitiva de Compra e Venda ou, se a prazo, após a quitação 

total da Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 

Garantia.  

6.2. Nas situações em que o imóvel arrematado estiver ocupado, locado, arrendado, em 

comodato ou ainda, por qualquer razão não seja possível à VENDEDORA entregar ao 

COMPRADOR a posse direta do imóvel, o COMPRADOR assumirá total responsabilidade pelas 

providências judiciais e extrajudiciais no tocante à sua desocupação, assim como suas 

respectivas despesas e respectivos riscos, cabendo ao COMPRADOR, previamente à 

arrematação, certificar-se sobre os custos e procedimentos necessários para tanto, salvo se 

expressamente previsto de forma diversa neste EDITAL. 

 

7 – DIREITO DE PREFERÊNCIA  

 

7.1.  No caso de imóvel locado, em condomínio ou outras situações específicas, será 

assegurado o exercício do direito de preferência para aquisição em condições idênticas 

àquelas ofertadas pelo arrematante, na forma da Lei. Em caso de locação registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis, e desde que conste cláusula de vigência em caso de alienação, 

o arrematante se obriga a respeitar e cumprir o contrato em todas as suas cláusulas e 

condições. 

 

7.1.1 – Para este caso, os prazos de apresentação de documentação e de homologação de 

arrematação passarão a contar da data de recebimento do retorno negativo sobre o exercício 

do direito de preferência. 

 

7.2. Nos casos mencionados no dispositivo acima, constará do recibo a ser outorgado ao 

arrematante que maior lance tiver ofertado, que a efetivação da venda ficará condicionada ao 

não exercício do direito de preferência na forma da legislação em vigor. 

8 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

 

PAGAMENTO À VISTA  
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8.4.  Para imóveis arrematados à vista, independente da forma de Lance, a confirmação da 

homologação da arrematação por parte da VENDEDORA ocorrerá em até 20 dias úteis após a 

entrega da documentação descrita no item 2.3, podendo ser estendido o prazo por igual 

período, mediante aviso simples ao COMPRADOR.  

8.5. Após a homologação, a VENDEDORA e o COMPRADOR assinarão, em até 10 (dez) dias 

úteis, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, momento em que o 

COMPRADOR deverá efetuar: (i) pagamento de 15% do valor do lance oferecido, através de 

TED para a Conta Corrente da VENDEDORA e a comissão do Leiloeiro correspondente a 5% 

(cinco por cento) incidente sobre o valor total do lance (sem descontos), através de cheques 

sempre nominais, de titularidade do COMPRADOR ou de Procurador, emitidos em favor do 

LEILOEIRO ou através de TED para a Conta Corrente do LEILOEIRO; e (ii) pagamento dos 85% 

restantes, deverão ser quitados no momento da lavratura da Escritura Definitiva de Compra e 

Venda, que deverá ser firmada no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a homologação da 

arrematação. 

8.6. Se o COMPRADOR se enquadrar em quaisquer das condições previstas nas alíneas abaixo, 

este somente poderá efetuar a compra através da opção à vista e se homologada a 

arrematação: 

a) Se o COMPRADOR for ex-proprietário(s) do imóvel, bem como na hipótese da compra ser 

realizada por seu(s) cônjuge(s), ascendente(s), descendente(s) ou mesmo por qualquer pessoa 

jurídica da(s) qual(is) o(s) mesmo(s) seja(m) sócio(s), diretor(es), ou  administrador(es), exceto 

se o ex-proprietário tiver dado o imóvel à VENDEDORA como pagamento de dívida contraída 

por terceiros;  

b) Se o COMPRADOR for Pessoa Jurídica que tiver, dentre os seus sócios ou administradores, 

ex- proprietário(s) do imóvel; 

c) Se o COMPRADOR for Pessoa Jurídica que tenha na sociedade sócio de empresa ex-

proprietária; 

d) Se o COMPRADOR estiver em mora com à VENDEDORA ou qualquer empresa a este 

coligada ou ainda se o COMPRADOR for Pessoa Jurídica que tenha na sociedade sócio nessas 

condições; 

e) Se o COMPRADOR possuir qualquer apontamento cadastral e/ou restrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC/SERASA, etc...) ou for sócio de Pessoa Jurídica nessas condições 

ou, ainda, que tenha na sociedade sócio nessas condições. 

8.7. Ocorrendo arremate de imóvel a prazo por COMPRADOR que se enquadre nas condições 

descritas no item 8.5 acima, sem que a VENDEDORA tenha ciência do fato que invalidaria a 

venda do imóvel, estará configurado o vício do negócio e, a critério da VENDEDORA, o 

Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra será rescindido, hipótese em que o 

COMPRADOR receberá eventual valor pago, descontada a comissão do Leiloeiro, a multa 

contratual e demais custos incorridos pela VENDEDORA. 

PAGAMENTO A PRAZO 

8.8.  Para imóveis arrematados a prazo, independente da forma de Lance, a confirmação da 

homologação da arrematação por parte da VENDEDORA ocorrerá em até 20 dias úteis após o 
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Leilão, podendo ser estendido o prazo por igual período, mediante aviso simples ao 

COMPRADOR.  

8.9. Após a homologação, a VENDEDORA e o COMPRADOR assinarão, em até 10 (dez) dias 

úteis, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, momento em que o 

COMPRADOR deverá efetuar: (i) pagamento de 20% do valor do lance oferecido, através de 

TED para a Conta Corrente da VENDEDORA e a comissão do Leiloeiro correspondente a 5% 

(cinco por cento) incidente sobre o valor total do lance (sem descontos), através de cheques 

sempre nominais, de titularidade do COMPRADOR ou de Procurador, emitidos em favor do 

LEILOEIRO ou através de TED para a Conta Corrente do LEILOEIRO; e (ii) pagamento dos 80% 

restantes, deverão ser quitados na forma abaixo descrita, que constará do Recibo/Ata de 

arrematação e da Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação 

Fiduciária, que deverá ser firmada no prazo máximo de 90 (noventa) dias do Leilão. 

8.9.1  O pagamento remanescente do preço correrá em 3 (três) parcelas anuais, sendo 20% 

(vinte por cento) do valor do arremate a título de sinal (arras confirmatórias, arts. 1094, 1906 e 

1097 do CCB) e o saldo restante em 3 (três) parcelas anuais, iguais e sucessivas. 

8.9.2. As parcelas serão acrescidas de correção monetária em conformidade com a variação 

positiva “pro rata die” do IPCA, na menor periodicidade permitida em Lei e, de juros de 6% 

(seis por cento) ao ano.  

8.9.3. A primeira parcela vencerá 1 (um) ano após a data de recebimento do sinal e as demais 

em igual dia dos anos subsequentes.  

8.10. O pagamento das parcelas acima especificadas deverá ser efetuado nos respectivos 

vencimentos, por meio de depósito bancário na conta corrente de titularidade da 

VENDEDORA, ou seja, Banco Bradesco, Agência 2373-6 Plataforma Corporate Rio Centro, 

Conta Corrente 320.128-7 ou aquela que ela indicar. 

8.11.  O COMPRADOR fica ciente de que a comissão do Leiloeiro é considerada líquida e certa, 

em forma de custas, não cabendo devolução parcial ou integral da referida comissão, exceto 

se à VENDEDORA desfizer a venda, sem que para isso tenha sido motivado por ato ou omissão 

do COMPRADOR e que a mesma não será deduzida do valor integral oferecido pelo Comprador 

no Leilão. 

 

9 - FORMALIZAÇÃO  

 

9.1. A alienação dos imóveis relacionados no Anexo I será formalizada, mediante a lavratura de 

Escritura Definitiva de Compra e Venda se pagos à vista ou Escritura Pública de Compra e 

Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, se o pagamento for parcelado, em caráter 

irrevogável e irretratável.  

9.1.1    Após a quitação integral do preço e na forma avençada, em até 90 (noventa) dias, após 

a homologação da arrematação, caso toda a documentação necessária tenha sido obtida será 

lavrada Escritura Definitiva de Compra e Venda, para o caso de pagamento à vista ou Escritura 

Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, no caso de 

pagamento a prazo. 
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9.1.2  Obriga-se o COMPRADOR, na data da outorga da Escritura, a quitar junto ao Ofício de 

Notas, bem como ao Cartório de registro de Imóveis as custas e emolumentos necessários ao 

registro da Escritura.  

9.2.  Não sendo possível a formalização da alienação pelo instrumento mencionado, utilizar-se-

á outro compatível com a natureza do imóvel, a ser definido pela VENDEDORA.  

9.3.  Ressalvadas as exceções expressamente autorizadas pela VENDEDORA, o COMPRADOR 

deverá comprovar o registro da transmissão da propriedade na matrícula do imóvel arquivada 

no Cartório de Registro de Imóveis competente, em até 60 (sessenta) dias contados da outorga 

da competente Escritura. 

9.4.  O competente Instrumento Aquisitivo será firmado com o COMPRADOR, cujo nome 

constar da Ata/Recibo de Arrematação, somente admitida sua substituição, por cessão de 

direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte da VENDEDORA. 

9.5.  A VENDEDORA se obriga a fornecer aos arrematantes, ficha de matrícula ou transcrição 

dos imóveis, atualizadas e com negativa de ônus e alienações, comprovante de pagamento da 

última parcela do IPTU, sob sua responsabilidade, certidão de quitação do condomínio, se for o 

caso, Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa, junto ao INSS e 

Certidão de Quitação de Tributos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, 

se for o caso. 

 

9.6. Serão de responsabilidade dos arrematantes, todas as providências e despesas 

necessárias, à transferência ou à regularização dos imóveis, tais como: tributos em geral, 

inclusive ITBI, taxas, alvarás, certidões, escrituras, inclusive de re-ratificação, emolumentos 

cartorários, registros, averbações, desmembramentos, etc. A escolha do tabelião de notas, 

responsável pela lavratura das escrituras públicas, caberá exclusivamente à VENDEDORA. 

9.7. As minutas das escrituras receberão as alterações, que eventualmente se façam 

necessárias à sua adequação aos termos e condições deste EDITAL, e as que vierem a ser 

fixadas em normas Municipais, Estaduais ou Federais, aplicáveis à espécie. 

 

10 - SANÇÕES  

 

10.1. Independente da forma de pagamento, não ocorrendo a TED no prazo estipulado no item 

8 – Condições de Pagamento, desfar-se-á a venda e o arrematante, deverá pagar 2% (dois por 

cento), sobre o valor do arremate, e será cobrado por via executiva, como dívida líquida e 

certa, nos termos do art. 786, do Código de Processo Civil, corrigida monetariamente, até o 

efetivo pagamento, sem prejuízo das perdas, danos e lucros cessantes, além de estar sujeito a 

Processo Criminal (art. 171, inciso VI, do Código Penal). 

10.2. Ressalvado o disposto no item 10.1, em caso de desfazimento da venda, motivada pelo 

COMPRADOR por inadimplemento de qualquer obrigação prevista no presente EDITAL, seus 

Anexos ou por mera desistência, à VENDEDORA fará jus ao valor integral do sinal pago, em 

quaisquer das formas de pagamento, a título de perdas e danos, multas e outras cominações 

legais, bem como não será devido ao COMPRADOR a devolução do valor pago a título de 

comissão do LEILOEIRO. 
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10.2.2 – Caso haja desfazimento de venda, motivada pela VENDEDORA, caberá a devolução 

dos valores pagos, a título de sinal/pagamento, atualizados monetariamente, em 

conformidade com a variação positiva “pro rata die” do IPCA, a partir da data dos pagamentos.  

10.2.1- Para a devolução do valor pago a título de Comissão do Leiloeiro, independente da 

forma de pagamento, não caberá a atualização monetária ou qualquer outro ônus.  

10.3. Na hipótese de o indexador utilizado para atualização das multas e demais importâncias 

distintas do preço deixar de ser publicado ou tornar-se para tanto inaplicável, será substituído 

por outro indexador que o represente ou substitua, não havendo substituição, será utilizado o 

indexador de escolha da VENDEDORA. 

10.4. A falta de utilização pela VENDEDORA, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhe 

concedem a Lei, este EDITAL ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importa não 

em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro 

momento ou oportunidade. 

10.5. Caso a VENDEDORA seja obrigada a efetuar pagamentos e incorrer em despesas que, por 

força do presente EDITAL ou da Escritura, sejam de responsabilidade do COMPRADOR, ficará 

este último obrigado a ressarcir à VENDEDORA de todos os desembolsos por este efetuados, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da notificação da VENDEDORA, atualizado 

monetariamente, em conformidade com a variação positiva “pro rata die” do IPCA desde a 

data do desembolso pela VENDEDORA até a data da efetiva restituição pelo COMPRADOR, 

acrescido de multa de 10% (dez) por cento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. O 

eventual não pagamento no prazo estabelecido implicará ainda, na aplicação de multa 

moratória diária equivalente a 2% (dois por cento) do total do valor a ser reembolsado, devida 

até a data do efetivo pagamento. 

10.5.1. A inobservância do prazo indicado no item 4.1, subitem “g” e o item 9.3, facultará à 

VENDEDORA, cobrar de imediato do(a) COMPRADOR(a) multa correspondente a 2% (dois por 

cento) do valor do arremate, acrescido de: (i) atualização monetária, em conformidade com a 

variação positiva “pro rata die” do IPCA, utilizada com 1 (um) mês de defasagem, ocorrida 

desde o vencimento do prazo indicado para alteração de titularidade até a efetiva 

comprovação e; (ii) juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração. 

10.6 – Caso o COMPRADOR não efetue o pagamento dos valores aqui definidos serão cobrados 

por via executiva, como dívida líquida e certa, nos termos do art. 786, do Código de Processo 

Civil, corrigida monetariamente, até o efetivo pagamento, sem prejuízo das perdas, danos e 

lucros cessantes, além de estar sujeito a Processo Criminal (art. 171, inciso VI, do Código 

Penal). 

10.7 - A não apresentação da documentação descrita no item 2.3, no prazo estipulado, poderá 

acarretar, a critério exclusivo da VENDEDORA, e sem quaisquer ônus a esta, o automático 

cancelamento da arrematação.  

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1. A documentação dos imóveis está à disposição dos interessados, no escritório do 

Leiloeiro Oficial, situado à Rua da Mooca, nº 3508, Mooca, São Paulo/SP. 

[IOG1] Comentário: Este item faz 
referência à obrigação do Comprador em 
alterar a titularidade das  despesas do 

imóvel após assinatura da Escritura. 

[IOG2] Comentário: Este item refere-
se ao prazo de 24H após o leilão para 

apresentação de documentação para análise 

da VENDEDORA. 
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11.2. Os arrematantes não poderão alegar desconhecimento das condições de alienação, das 

características dos imóveis adquiridos, do estado de conservação, da sua situação jurídica, 

bem como de eventual ausência de averbação de benfeitorias existentes, junto aos Cartórios 

competentes, sendo de suas responsabilidades as regularizações, junto aos Cartórios de 

Registro de Imóveis, ao INSS, Prefeituras e demais órgãos públicos, assim como existência de 

eventuais ônus, que sobre ele incidam, inclusive de condomínio, títulos e respectivas despesas, 

quando tais fatos, forem mencionados no texto dos lotes integrantes do ANEXO I, deste 

EDITAL. 

11.3. A posse direta ou indireta dos imóveis será transmitida aos arrematantes, depois de 

liquidado o pagamento total do preço ou do sinal do negócio e assinatura da Escritura.  

11.4. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, relativas a eventuais pendências ou 

ônus, administrativos ou judiciais, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, 

quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 

11.5. Integra o presente EDITAL, para todos os fins e efeitos de direito, o seguinte ANEXO: 

 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 

11.6. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados ao Leiloeiro Oficial pelo tel. 

- : (11) 3550-4066 e Fax: (11) 3550-4066 ramal 130 ,  por escrito, na Rua da Mooca nº 3.508,  

via e-mail: xxxx@xxxx.com.br, , ou consulte o site www.xxxx.com.br atualizado diariamente. 

 

11.7. As minutas de Escritura Pública de Venda e Compra, Escritura Pública de Venda e Compra 

com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e de Instrumento Particular de 

Compromisso de Venda e Compra de Imóvel com Condição Resolutiva, estão disponíveis no 

site do Leiloeiro e da VENDEDORA para prévia consulta dos interessados, sendo que na 

redação das cláusulas especiais do Contrato, serão observadas as características específicas de 

cada imóvel. Assim, referidas minutas, respectivamente indicadas nos itens II, III e IV do 

presente EDITAL, receberão as alterações que eventualmente se façam necessárias à sua 

adequação aos termos e condições deste EDITAL e as que venham a ser fixadas em normas 

Federais e/ou Estaduais e/ou Municipais aplicáveis à espécie. 

 

11.8. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 

1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 22.427 de 1.º de fevereiro de 1.933, 

que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 

11.9. Integram o presente EDITAL, para todos os fins e efeitos de direito, os seguintes ANEXOS:   

 

 ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS; 

 ANEXO II – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA  

 ANEXO III - MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA; 

 ANEXO IV - MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM 

PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA; 

 ANEXO V – FICHA CADASTRAL: PF; 

http://www.zukerman.com.br/A-pgimoveis_petros.php
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 ANEXO VI – FICHA CADASTRAL: PJ. 

 

 

 

 

 

Anexo II 
 
ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA que faz: FUNDAÇÃO 
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - 
PETROS à XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na 
forma abaixo: 

 
 

 

SAIBAM quantos esta pública escritura virem, que aos XX dias do mês de 
XXXXXX do ano de dois mil e dezoito (XX/XX/XXXX), nesta Cidade de 
XXXXXXXXXX, Estado de XXXXXXXXX, neste Tabelionato, perante mim 
Tabelião, compareceram as partes entre si, justas e contratadas, em conjunto 
designadas doravante simplesmente como Partes, a saber: (a) como 
PROMITENTE VENDEDORA, a seguir designada: FUNDAÇÃO PETROBRAS 
DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 98, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 34.053.942/0001-50, neste ato representada em conformidade com o 
disposto em seu Estatuto Social consolidado vigente, datado de 23/08/2002, 
registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de 
Janeiro sob a matrícula nº 24253 em 22/07/2013, por 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, [estado civil], [profissão], portador da carteira de 
identidade nº XXXXXXXXXX, emitida por XXXXXXXXXXX do Rio de Janeiro, 
em XX/XX/XXXX, inscrita no CPF sob o nº XXXXXXXXXXX; e XXXXXXXXXXX 
[inserir], brasileira, [estado civil], [profissão], portadora da carteira de identidade 
nº [inserir], emitida pela [inserir], em [inserir], inscrita no CPF sob o nº [inserir], 
ambas residentes e domiciliadas na cidade de [inserir], com endereço 
comercial também na cidade de [inserir], na [inserir], nos termos da procuração 
pública outorgada em [inserir], lavrada nas notas do [inserir] Tabelionato de 
Notas de [inserir], registrada às folhas [inserir] do Livro nº [inserir]; e (b) como 
PROMITENTE COMPRADORA, a seguir designada: 
______________________________________________________________. 
Pelas Partes, me foi dito o seguinte: PRIMEIRO – DOS IMÓVEIS: 1.1. Que, a 
PROMITENTE VENDEDORA é legítima proprietária e possuidora das unidades 
autônomas abaixo identificadas da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, doravante denominado por “IMÓVEL”, <DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL> 1.2. O IMÓVEL foi havido pela PROMITENTE VENDEDORA por 
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meio de compra e venda através da escritura lavrada em XX de XXXXXXX de 
XXXX, às folhas XXX do Livro XXXX no XXº Ofício de Notas da cidade do 
XXXXXXXXXXXXXX, estado do XXXXXXXXX, devidamente registrada na 
matrícula do IMÓVEL. 1.3. O IMÓVEL encontra-se livre e desembaraçado de 
todos e quaisquer ônus ou gravames, reais ou pessoais, judiciais ou 
extrajudiciais, arresto, sequestro, foro, laudêmio ou pensão, hipotecas legais ou 
convencionais, ações de responsabilidades reais ou reipersecutórias, 
condomínio, tributo, tarifa ou contribuições, litispendência e de 
responsabilidade de qualquer outra natureza. SEGUNDO – DA PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA: 2.1. Pela presente escritura e na melhor forma de 
direito, a PROMITENTE VENDEDORA promete vender à PROMITENTE 
COMPRADORA, utilizando as prerrogativas do artigo 483 do Código Civil, o 
IMÓVEL pelo preço certo e determinado de R$ XXXXXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (“Preço de Aquisição”), sem juros, 
correção monetária ou qualquer outro acréscimo, o que é pago neste ato pela 
PROMITENTE COMPRADORA à PROMITENTE VENDEDORA mediante 
Transferência Eletrônica Disponível - TED, remetida para a conta corrente nº 
[inserir] de titularidade da PROMITENTE VENDEDORA, mantida junto ao 
[inserir] na agência [inserir] o correspondente ao percentual de XX% (XXXX por 
cento) do valor total da venda, que corresponde a quantia de R$ 
XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) a título de 
SINAL. 2.1.1. Que, do “saldo” do Preço de Aquisição suprarreferido, para o 
IMÓVEL deverá ser pago, até 90 (noventa) dias após a assinatura da presente 
ESCRITURA, através de TED – Transferência Eletrônica Disponível, feita na 
conta corrente de titularidade da PROMITENTE VENDEDORA, no Banco 
XXXXXXXXXX, agência XXXXX-X, conta nº XXXXXX-X, de cuja quantia a 
PROMITENTE VENDEDORA, dará total e irrevogável quitação 2.1.2. A 
PROMITENTE VENDEDORA se compromete a entregar à PROMITENTE 
COMPRADORA a mais ampla, geral e rasa quitação do pagamento do Preço 
de Aquisição na forma acima disposta, sem nada mais ter a receber ou 
reclamar dela PROMITENTE COMPRADORA em relação ao Preço de 
Aquisição a qualquer título ou pretexto, após a quitação total do preço 
estabelecido no item 2.1 desta ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA. 2.2. A PROMITENTE COMPRADORA, ocorrendo a falta de liquidação 
nos seus respectivos vencimentos  de qualquer das parcelas do preço e/ou 
demais encargos inclusive se houver descumprimento das demais cláusulas e 
condições neste instrumento, sujeitar-se-á  ao pagamento de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês pro rata die, atualização monetária pelo IPCA-
IBGE, multa penal de 2% (dois por cento) sobre os valores devidamente 
corrigidos, além de honorários advocatícios usuais, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais 
cominações previstas neste instrumento. 2.3 Em caso de desistência por parte 
da PROMITENTE VENDEDORA, esta devolverá o(s) valor(es) recebido(s) 
como Sinal, atualizado monetariamente pelo IPCA-IBGE. 2.4 Ocorrendo a 
desistência pela PROMITENTE COMPRADORA, esta perderá o valor dado 
como Sinal e Princípio de Pagamento, independentemente de qualquer 
notificação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais cominações 
previstas neste instrumento. 2.5 A PROMITENTE COMPRADORA concorda 
que todos os emolumentos com a escritura definitiva, registro de cartório, 
imposto de transmissão, taxas e demais despesas inerentes, corram 
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exclusivamente por sua conta. 2.6 A PROMITENTE VENDEDORA se 
compromete, desde já, a providenciar todas as quitações  fiscais do referido 
imóvel e a documentação para transferência definitiva no prazo de XXXX dias 
contados a partir de XXXXXXXX. 2.7 A posse do imóvel dar-se-á após a 
quitação total do valor do IMÓVEL, com a entrega do mesmo pala 
PROMITENTE VENDEDORA. 2.8 A PROMITENTE VENDEDORA declara 
fazer a presente venda, sempre boa, firme e valiosa que responderão, se 
chamados, pela evicção de direito, na forma da lei. 2.9 O presente instrumento 
é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, salvo nos casos de 
inadimplemento contratual, estando as partes incursas nos Artigos 417 a 420 
do Código Civil  Brasileiro. 2.10 A PROMITENTE VENDEDORA se reserva no 
direito de não vender o imóvel, objeto do presente instrumento, em caso de 
observância de fato impeditivo legal ou qualquer irregularidade documental da 
PROMITENTE COMPRADORA, não cabendo a esta qualquer indenização pelo 
desfazimento da venda. 2.11 A PROMITENTE VENDEDORA fará jus à receita 
de aluguel do IMÓVEL objetos deste instrumento e ficará responsável e 
obrigada ao pagamento de quaisquer despesas e/ou encargos, a que título for, 
referente ao IMÓVEL cuja competência se refira até o dia imediatamente 
anterior à assinatura da escritura definitiva de compra e venda. 2.12. Na 
hipótese de a PROMITENTE COMPRADORA receber qualquer aluguel 
referente ao IMÓVEL objeto desta escritura, cujo fato gerador ocorra até a data 
da escritura definitiva de compra e venda, fica obrigada a restituir à 
VENDEDORA estes valores, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do 
efetivo recebimento destes valores, sob pena de não o fazendo pagar juros de 
1% (um por cento) ao mês pro rata die, atualizado de acordo com a variação do 
IPCA-IBGE até seu efetivo pagamento. 2.13 Da mesma forma, na hipótese de 
a PROMITENTE VENDEDORA receber ou já tiver recebido qualquer aluguel 
referente ao IMÓVEL objeto desta escritura, cujo fato gerador ocorreu a partir 
da assinatura da escritura definitiva de compra e venda, inclusive, fica obrigada 
a restituir à PROMITENTE COMPRADORA estes valores, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis desta data, no caso de valores já recebidos, ou em 10 (dez) 
dias úteis a contar do efetivo recebimento destes valores, no caso de valores 
ainda não recebidos, sob pena de não o fazendo pagar juros de 1% (um por 
cento) ao mês pro rata die, atualizado de acordo com a variação do IPCA-IBGE 
até seu efetivo pagamento. 2.14. O mesmo racional aplicar-se-á para as 
despesas e/ou encargos que venham a ser ou tenham sido incorridos pela 
PROMITENTE VENDEDORA ou PROMITENTE COMPRADORA, conforme o 
caso, e que tenham que ser ressarcidos à PROMITENTE VENDEDORA ou 
PROMITENTE COMPRADORA, conforme o caso, nos termos desta cláusula. 
TERCEIRO – MANDATO: 3.1. Neste ato, a PROMITENTE VENDEDORA 
apresenta instrumento de mandato com poderes específicos para firmar estre 
instrumento, bem como a PROMITENTE COMPRADORA apresenta toda 
documentação necessária para a compra do IMÓVEL. QUARTO - 
DECLARAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA VENDEDORA E 
DECLARAÇÃO DA COMPRADORA: 4.1. A PROMITENTE VENDEDORA 
declara, sob sua responsabilidade civil e criminal, o seguinte: (i) o IMÓVEL 
encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou 
extrajudiciais, dívidas e débitos de quaisquer natureza, e que inexistem ações 
reais e pessoais reipersecutórias em curso, ou procedimentos administrativos 
ou arbitrais, de qualquer natureza, movidos em face da PROMITENTE 
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VENDEDORA ou os proprietários anteriores pelo prazo prescricional legal, que 
afetem ou possam afetar o IMÓVEL ou ainda constituir ônus sobre o IMÓVEL; 
(ii) desconhece a existência de quaisquer notificações, autos de infração, 
intimações ou penalidades impostas pelos órgãos públicos municipais, 
estaduais ou federais que possam afetar o IMÓVEL, bem como desconhece a 
existência de quaisquer autuações do Ministério Público que digam respeito ao 
IMÓVEL, à PROMITENTE VENDEDORA e/ou aos antecessores na 
propriedade do Imóvel; (iii) desconhece qualquer projeto de desapropriação ou 
declaração de utilidade pública para fins de desapropriação ou ocupação 
temporária, ou ainda servidão, direta ou indiretamente, objetivando, total ou 
parcialmente, o IMÓVEL; (iv) desconhece qualquer atividade desenvolvida no 
IMÓVEL, previamente à imissão na posse pela PROMITENTE 
COMPRADORA, potencialmente causadora de eventual passivo ambiental 
(definido neste ato como qualquer contaminação de solo e/ou água superficial 
ou subterrânea) existente no IMÓVEL; (v) desconhece a presença, no solo do 
IMÓVEL, de materiais perigosos, assim compreendidos quaisquer materiais 
explosivos ou radioativos, dejetos perigosos, substâncias tóxicas e perigosas, 
ou materiais afins, amianto ou qualquer outra substância ou material 
considerado perigoso pelas leis do Brasil; (vi) desconhece quaisquer 
pendências perante autoridade governamental, relacionada à legislação de uso 
e ocupação do solo, acesso viário, produção de relatório de impacto urbanístico 
e vizinhança, nascente de água, preservação do patrimônio urbano, ambiental 
e histórico, segurança ao voo e saúde pública; (vii) desconhece qualquer 
atividade que possa considerar o IMÓVEL contaminados ou potencialmente 
contaminados, ou passível de risco ao meio ambiente e/ou à saúde pública, tais 
como: depósito de materiais radioativos, áreas de manuseio de produtos 
químicos, depósito de material proveniente de indústria química, cemitérios, 
minerações, hospitais e postos de abastecimento de combustíveis; (viii) 
inexistem quaisquer ações judiciais e/ou extrajudiciais de pessoas físicas ou 
pessoas jurídicas, mesmo que irregulares, ou quaisquer outras entidades que 
reivindiquem a posse legal direta ou indireta do IMÓVEL, inclusive no que 
concerne a ocupações indígenas ou ainda direito de lavra pleiteado por 
terceiros junto ao DNPM; (ix) desconhece processo de tombamento iniciado, 
ou tombamento definitivo que objetive, total ou parcialmente, e que esse não se 
localiza em área que a lei conceitua como de entorno de outro bem tombado; 
(x) possui patrimônio suficiente para arcar com quaisquer demandas e pagar 
quaisquer valores, condenações, créditos e obrigações constituídas e/ou 
propostas contra si e/ou seus antecessores na titularidade do IMÓVEL, que 
possam vir a afetar a transação ou o IMÓVEL; (xi) não há nenhum outro 
contrato, compromisso ou obrigação vigente celebrado ou assumido pela 
PROMITENTE VENDEDORA a respeito da venda, cessão, transferência ou 
alienação, de modo direto ou indireto, do IMÓVEL, seja a que título for, exceto 
com relação aos Contratos de Locação; (xii) notificou a locatária do Contrato 
de Locação para fins do exercício de seu direito de preferência, as quais 
declinaram de tal direito ou não se manifestaram no prazo previsto em lei; (xiii) 
inexistem títulos de crédito, dívidas, contratos de financiamento, mútuo, 
abertura de crédito, cessão ou comprometimento ou antecipação de recebíveis 
ou dividendos celebrados pela PROMITENTE VENDEDORA com relação ao 
IMÓVEL; (xiv) inexiste em vigor qualquer garantia, fiança, aval, carta de crédito 
concedido ou outorgado pela PROMITENTE VENDEDORA com relação ao 
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IMÓVEL a terceiros; (xv) a celebração da presente escritura não viola: (a) as 
disposições de quaisquer atos constitutivos da PROMITENTE VENDEDORA; 
(b) qualquer lei, regulamento ou decisão de qualquer autoridade 
governamental; e (c) quaisquer contratos, avenças, autorizações 
governamentais, instrumentos, acordos ou compromissos aos quais a 
PROMITENTE VENDEDORA esteja vinculada; 4.2. A PROMITENTE 
VENDEDORA é e será responsável pelas declarações contidas na cláusula 4.1 
acima, e deverá resguardar e indenizar a PROMITENTE COMPRADORA de 
qualquer ato, decorrente de fatos pretéritos à outorga desta escritura, que 
possa afetar a posse do IMÓVEL pela PROMITENTE COMPRADORA, afetar a 
transferência da propriedade e a propriedade do IMÓVEL pela PROMITENTE 
COMPRADORA, observados os termos e condições estabelecidos na presente 
escritura. 4.2.1. A PROMITENTE VENDEDORA será ainda responsável por 
todo e qualquer fato relativo ao IMÓVEL que gere dano à PROMITENTE 
COMPRADORA anterior à imissão desta na posse do IMÓVEL, inclusive no 
que tange aos fatos que a PROMITENTE VENDEDORA expressamente 
declara desconhecer nos termos da cláusula 4.1 acima. QUINTO – 
CERTIDÕES: 5.1. Foram apresentadas as seguintes certidões pela 
PROMITENTE VENDEDORA: [a ser confirmado pelo Tabelião de Notas que 
lavrará a escritura]. 5.2. Pela PROMITENTE COMPRADORA me foi dito que 
aceitava a presente escritura, em seus expressos termos, dispensando a 
apresentação das demais certidões a que se refere a Lei Federal nº 
7.433/1985, cujo teor tem pleno conhecimento, apresentando as guias de 
recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos a ele 
relativos (ITBI) devido à Prefeitura do Município de XXXXXXXXX no valor total 
de R$ [inserir], devidamente recolhido junto ao Banco [inserir], ficando referidas 
guias comprobatórias do recolhimento e demais documentos arquivados nestas 
notas, no Classificador Eletrônico. SEXTO – CUMPRIMENTO COM LEIS 
ANTICORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS: 6.1. As Partes declaram 
possuir políticas e procedimentos adequados para garantir que as Partes ou 
qualquer um dos seus funcionários, diretores, agentes ou qualquer terceiro 
agindo em seu nome ou para seu benefício (coletivamente "Partes 
Relevantes"), conduzam seus negócios de acordo com as leis e regulamentos 
aplicáveis, incluindo leis e regulamentos relativos a suborno ou corrupção 
("Leis anticorrupção"), lavagem de dinheiro ("Leis de Lavagem de Dinheiro") e 
medidas sancionatórias ou embargos ("Leis e Regulamentos Sancionatórios" e, 
coletivamente, o acima exposto, "Leis Aplicáveis"). 6.2. As Partes declaram e 
garantem que, no seu melhor conhecimento, nenhuma das Partes Relevantes 
foi investigada ou está sendo investigada ou está sujeita a uma investigação 
pendente ou ameaçada em relação a quaisquer Leis Aplicáveis por qualquer 
agência regulamentar ou outra agência governamental ou qualquer cliente ou 
fornecedor, ou tenha admitido ou sido considerado por um tribunal em qualquer 
jurisdição como parte de qualquer violação de qualquer Lei Aplicável ou ter sido 
impedida de licitar para qualquer contrato ou empresa e, na medida em que 
cada Parte tenha conhecimento, não há circunstâncias que possam dar origem 
a qualquer investigação, confissão, descoberta ou desqualificação. 6.3. As 
Partes desconhecem que alguma Parte Relevante é atualmente sujeito de Leis 
e Regulamentos Sancionatórios, ou constituída ou domiciliada residente em um 
país ou território que é sujeito de Leis e Regulamentos Sancionatórios. 
SÉTIMO– LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE/OBRIGAÇÕES: 7.1. 
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Nenhuma das partes terá o direito exigir a responsabilidade e obrigação de 
qualquer outra parte para efetuar pagamentos, praticar os atos aqui descritos 
ou cumprir as obrigações contidas nesta escritura, através de qualquer medida 
legal, judicial ou extrajudicial, contra qualquer membro, acionista, quotista, 
sócio, gerente, diretor, agente, afiliado, beneficiário, procurador, representante 
ou empregado de tal parte, seja direta ou indiretamente. OITAVO: 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 8.1. Pelas Partes me foi dito finalmente que autorizam 
ao Senhor Oficial do XXº Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado 
de XXXXXXXXX a tomar todas as providências necessárias ao registro desta 
responsabilizando-se a PROMITENTE COMPRADORA, com exclusividade, por 
todos os tributos, despesas e taxas decorrentes de tal ato. 8.2. As Partes 
ajustam que todos os eventuais outros custos ou despesas necessárias para a 
formalização do registro decorrentes de atos pretéritos à presente escritura 
deverão ser suportados pela PROMITENTE VENDEDORA. Assim o disseram, 
dou fé, pediram-me e lhes lavrei este instrumento que, feito e lido em voz alta, 
foi achado conforme, aceitaram, outorgam e assinam.  Assim o disseram, dou 
fé, pediram-me e lhes lavrei este instrumento que, feito e lido em voz alta, foi 
achado conforme, aceitaram, outorgam e assinam. (Emitida nesta data a DOI- 
Declaração sobre Operações Imobiliárias, conforme Instrução Normativa 
vigente da Secretaria da Receita Federal, a qual será encaminhada no prazo 
legal). 
 

ANEXO III 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E 

VENDA que faz: FUNDAÇÃO PETROBRÁS 

DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS à 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo: 

 

 

 

SAIBAM quantos esta pública escritura virem, que aos XX dias do mês de 

XXXXXX do ano de dois mil e dezoito (XX/XX/XXXX), nesta Cidade de 

XXXXXXXXXX, Estado de XXXXXXXXX, neste Tabelionato, perante mim 

Tabelião, compareceram as partes entre si, justas e contratadas, em conjunto 

designadas doravante simplesmente como Partes, a saber: (a) como 

OUTORGANTE VENDEDORA, a seguir designada simplesmente 

VENDEDORA: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - 

PETROS, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Rua do Ouvidor, 98, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.053.942/0001-50, neste 

ato representada em conformidade com o disposto em seu Estatuto Social 

consolidado vigente, datado de 23/08/2002, registrado no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro sob a matrícula nº 24253 em 

22/07/2013, por XXXXXXXXXXXXXXXXX, [estado civil], [profissão], portador 
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da carteira de identidade nº XXXXXXXXXX, emitida por XXXXXXXXXXX do 

Rio de Janeiro, em XX/XX/XXXX, inscrita no CPF sob o nº XXXXXXXXXXX; e 

XXXXXXXXXXX [inserir], brasileira, [estado civil], [profissão], portadora da 

carteira de identidade nº [inserir], emitida pela [inserir], em [inserir], inscrita no 

CPF sob o nº [inserir], ambas residentes e domiciliadas na cidade de [inserir], 

com endereço comercial também na cidade de [inserir], na [inserir], nos termos 

da procuração pública outorgada em [inserir], lavrada nas notas do [inserir] 

Tabelionato de Notas de [inserir], registrada às folhas [inserir] do Livro nº 

[inserir]; e (b) como OUTORGADA COMPRADORA, a seguir designada 

simplesmente COMPRADORA: 

______________________________________________________________. 

Pelas Partes, me foi dito o seguinte: PRIMEIRO – DOS IMÓVEIS: 1.1. Que, a 

VENDEDORA é legítima proprietária e possuidora das unidades autônomas 

abaixo identificadas da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX, doravante denominado por “IMÓVEL”, dispensada a transcrição de 

sua descrição na presente escritura, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2 da 

Lei Federal nº 7.433/1985:. 1.2. O IMÓVEL foi havido pela VENDEDORA por 

meio de compra e venda através da escritura lavrada em XX de XXXXXXX de 

XXXX, às folhas XXX do Livro XXXX no XXº Ofício de Notas da cidade do 

XXXXXXXXXXXXXX, estado do XXXXXXXXX, devidamente registrada na 

matrícula do IMÓVEL. 1.3. O IMÓVEL encontra-se livre e desembaraçado de 

todos e quaisquer ônus ou gravames, reais ou pessoais, judiciais ou 

extrajudiciais, arresto, sequestro, foro, laudêmio ou pensão, hipotecas legais ou 

convencionais, ações de responsabilidades reais ou reipersecutórias, 

condomínio, tributo, tarifa ou contribuições, litispendência e de 

responsabilidade de qualquer outra natureza. SEGUNDO – DA COMPRA E 

VENDA: 2.1. Pela presente escritura e na melhor forma de direito, a 

VENDEDORA vende, como vendido tem, à COMPRADORA, o IMÓVEL pelo 

preço certo e determinado de R$ XXXXXXXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (“Preço de Aquisição”), sem juros, 

correção monetária ou qualquer outro acréscimo, que é pago neste ato pela 

COMPRADORA à VENDEDORA mediante Transferência Eletrônica Disponível 

- TED, remetida para a conta corrente nº [inserir] de titularidade da 

VENDEDORA, mantida junto ao [inserir] na agência [inserir]. 2.1.1. A 

VENDEDORA outorga à COMPRADORA a mais ampla, geral e rasa quitação 

do pagamento do Preço de Aquisição na forma acima disposta, sem nada mais 

ter a receber ou reclamar dela COMPRADORA em relação ao Preço de 

Aquisição a qualquer título ou pretexto. 2.1.2. Que, do Preço de Aquisição 

suprarreferido, para o IMÓVEL foi pago através de TED – Transferência 

Eletrônica Disponível, feita na conta corrente de titularidade da VENDEDORA, 

no Banco XXXXXXXXXX, agência XXXXX-X, conta nº XXXXXX-X, de cuja 

quantia a VENDEDORA, dá total e irrevogável quitação 2.2. Por força desta 

escritura, a VENDEDORA transfere todo domínio, direitos e ações que tinha ou 

exercia sobre o IMÓVEL, para que doravante a COMPRADORA possa 

livremente usá-los e deles dispor como bem e melhor lhe convier, obrigando-se 
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a VENDEDORA, por si, seus bens e seus sucessores, a fazer a presente 

venda sempre boa, firme e valiosa, e a responder pela evicção de direito e 

vícios redibitórios, tudo na forma da lei. 2.3. A COMPRADORA é imitida na 

posse do IMÓVEL pela VENDEDORA na presente data, passando então a ser 

responsável integralmente por todos os impostos, tributos, encargos, 

contribuições e taxas que recaiam ou venham a recair sobre o IMÓVEL, sendo 

certo que os impostos, tributos, encargos, contribuições e taxas que recaiam 

sobre o IMÓVEL mesmo que cobrados posteriormente, serão de exclusiva 

responsabilidade da VENDEDORA. 2.3.1. A VENDEDORA fará jus à receita de 

aluguel do IMÓVEL objetos desta escritura e ficará responsável e obrigada ao 

pagamento de quaisquer despesas e/ou encargos, a que título for, referente ao 

IMÓVEL cuja competência se refira até o dia imediatamente anterior à presente 

data. 2.3.1.1. Na hipótese de a COMPRADORA receber qualquer aluguel 

referente ao IMÓVEL objeto desta escritura, cujo fato gerador ocorra até a data 

desta escritura, fica obrigada a restituir à VENDEDORA estes valores, no prazo 

de até 10 (dez) dias úteis a contar do efetivo recebimento destes valores, sob 

pena de não o fazendo pagar juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata die, 

atualizado de acordo com a variação do IPCA-IBGE até seu efetivo pagamento.  

2.3.1.2. Da mesma forma, na hipótese de a VENDEDORA receber ou já tiver 

recebido qualquer aluguel referente ao IMÓVEL objetos desta escritura, cujo 

fato gerador ocorreu a partir da presente data, inclusive, fica obrigada a restituir 

à COMPRADORA estes valores, no prazo de até 10 (dez) dias úteis desta 

data, no caso de valores já recebidos, ou em 10 (dez) dias úteis a contar do 

efetivo recebimento destes valores, no caso de valores ainda não recebidos, 

sob pena de não o fazendo pagar juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata 

die, atualizado de acordo com a variação do IPCA-IBGE até seu efetivo 

pagamento. 2.3.1.3. O mesmo racional aplicar-se-á para as despesas e/ou 

encargos que venham a ser ou tenham sido incorridos pela VENDEDORA ou 

COMPRADORA, conforme o caso, e que tenham que ser ressarcidos à 

VENDEDORA ou COMPRADORA, conforme o caso, nos termos desta 

cláusula. TERCEIRO – MANDATO: 3.1. Neste ato, a VENDEDORA 

outorga poderes específicos à COMPRADORA para comparecer em escrituras 

de retificação e ratificação porventura necessárias, decorrentes de exigências 

eventualmente formuladas pelo Oficial de Registro de Imóveis competente, de 

modo a possibilitar o registro desta escritura, desde que não sejam alteradas 

as condições comerciais ajustadas nesta escritura. QUARTO - 

DECLARAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA VENDEDORA E 

DECLARAÇÃO DA COMPRADORA: 4.1. A VENDEDORA declara, sob sua 

responsabilidade civil e criminal, o seguinte: (i) o IMÓVEL encontra-se livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, dívidas e 

débitos de quaisquer natureza, e que inexistem ações reais e pessoais 

reipersecutórias em curso, ou procedimentos administrativos ou arbitrais, de 

qualquer natureza, movidos em face da VENDEDORA ou os proprietários 

anteriores pelo prazo prescricional legal, que afetem ou possam afetar o 

IMÓVEL ou ainda constituir ônus sobre o IMÓVEL; (ii) desconhece a existência 

de quaisquer notificações, autos de infração, intimações ou penalidades 

impostas pelos órgãos públicos municipais, estaduais ou federais que possam 
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afetar o IMÓVEL, bem como desconhece a existência de quaisquer autuações 

do Ministério Público que digam respeito ao IMÓVEL, à VENDEDORA e/ou aos 

antecessores na propriedade do Imóvel; (iii) desconhece qualquer projeto de 

desapropriação ou declaração de utilidade pública para fins de desapropriação 

ou ocupação temporária, ou ainda servidão, direta ou indiretamente, 

objetivando, total ou parcialmente, o IMÓVEL; (iv) desconhece qualquer 

atividade desenvolvida no IMÓVEL, previamente à imissão na posse pela 

COMPRADORA, potencialmente causadora de eventual passivo ambiental 

(definido neste ato como qualquer contaminação de solo e/ou água superficial 

ou subterrânea) existente no IMÓVEL; (v) desconhece a presença, no solo do 

IMÓVEL, de materiais perigosos, assim compreendidos quaisquer materiais 

explosivos ou radioativos, dejetos perigosos, substâncias tóxicas e perigosas, 

ou materiais afins, amianto ou qualquer outra substância ou material 

considerado perigoso pelas leis do Brasil; (vi) desconhece quaisquer 

pendências perante autoridade governamental, relacionada à legislação de uso 

e ocupação do solo, acesso viário, produção de relatório de impacto urbanístico 

e vizinhança, nascente de água, preservação do patrimônio urbano, ambiental 

e histórico, segurança ao voo e saúde pública; (vii) desconhece qualquer 

atividade que possa considerar o IMÓVEL contaminados ou potencialmente 

contaminados, ou passível de risco ao meio ambiente e/ou à saúde pública, 

tais como: depósito de materiais radioativos, áreas de manuseio de produtos 

químicos, depósito de material proveniente de indústria química, cemitérios, 

minerações, hospitais e postos de abastecimento de combustíveis; (viii) 

inexistem quaisquer ações judiciais e/ou extrajudiciais de pessoas físicas ou 

pessoas jurídicas, mesmo que irregulares, ou quaisquer outras entidades que 

reivindiquem a posse legal direta ou indireta do IMÓVEL, inclusive no que 

concerne a ocupações indígenas ou ainda direito de lavra pleiteado por 

terceiros junto ao DNPM; (ix) desconhece processo de tombamento iniciado, 

ou tombamento definitivo que objetive, total ou parcialmente, e que esse não se 

localiza em área que a lei conceitua como de entorno de outro bem tombado; 

(x) possui patrimônio suficiente para arcar com quaisquer demandas e pagar 

quaisquer valores, condenações, créditos e obrigações constituídas e/ou 

propostas contra si e/ou seus antecessores na titularidade do IMÓVEL, que 

possam vir a afetar a transação ou o IMÓVEL; (xi) não há nenhum outro 

contrato, compromisso ou obrigação vigente celebrado ou assumido pela 

VENDEDORA a respeito da venda, cessão, transferência ou alienação, de 

modo direto ou indireto, do IMÓVEL, seja a que título for, exceto com relação 

aos Contratos de Locação; (xii) notificou a locatária do Contrato de Locação 

para fins do exercício de seu direito de preferência, as quais declinaram de tal 

direito ou não se manifestaram no prazo previsto em lei; (xiii) inexistem títulos 

de crédito, dívidas, contratos de financiamento, mútuo, abertura de crédito, 

cessão ou comprometimento ou antecipação de recebíveis ou dividendos 

celebrados pela VENDEDORA com relação ao IMÓVEL; (xiv) inexiste em vigor 

qualquer garantia, fiança, aval, carta de crédito concedido ou outorgado pela 

VENDEDORA com relação ao IMÓVEL a terceiros; (xv) a celebração da 

presente escritura não viola: (a) as disposições de quaisquer atos constitutivos 

da VENDEDORA; (b) qualquer lei, regulamento ou decisão de qualquer 
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autoridade governamental; e (c) quaisquer contratos, avenças, autorizações 

governamentais, instrumentos, acordos ou compromissos aos quais a 

VENDEDORA esteja vinculada; 4.2. A VENDEDORA é e será responsável 

pelas declarações contidas na cláusula 4.1 acima, e deverá resguardar e 

indenizar a COMPRADORA de qualquer ato, decorrente de fatos pretéritos à 

outorga desta escritura, que possa afetar a posse do IMÓVEL pela 

COMPRADORA, afetar a transferência da propriedade e a propriedade do 

IMÓVEL pela COMPRADORA, observados os termos e condições 

estabelecidos na presente escritura. 4.2.1. A VENDEDORA será ainda 

responsável por todo e qualquer fato relativo ao IMÓVEL que gere dano à 

COMPRADORA anterior à imissão desta na posse do IMÓVEL, inclusive no 

que tange aos fatos que a VENDEDORA expressamente declara desconhecer 

nos termos da cláusula 4.1 acima. QUINTO – CERTIDÕES: 5.1. Foram 

apresentadas as seguintes certidões pela VENDEDORA: [a ser confirmado 

pelo Tabelião de Notas que lavrará a escritura]. 5.2. Pela COMPRADORA me 

foi dito que aceitava a presente escritura, em seus expressos termos, 

dispensando a apresentação das demais certidões a que se refere a Lei 

Federal nº 7.433/1985, cujo teor tem pleno conhecimento, apresentando as 

guias de recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos 

a ele relativos (ITBI) devido à Prefeitura do Município de XXXXXXXXX no valor 

total de R$ [inserir], devidamente recolhido junto ao Banco [inserir], ficando 

referidas guias comprobatórias do recolhimento e demais documentos 

arquivados nestas notas, no Classificador Eletrônico. SEXTO – 

CUMPRIMENTO COM LEIS ANTICORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS: 

6.1. As Partes declaram possuir políticas e procedimentos adequados para 

garantir que as Partes ou qualquer um dos seus funcionários, diretores, 

agentes ou qualquer terceiro agindo em seu nome ou para seu benefício 

(coletivamente "Partes Relevantes"), conduzam seus negócios de acordo com 

as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo leis e regulamentos relativos a 

suborno ou corrupção ("Leis anticorrupção"), lavagem de dinheiro ("Leis de 

Lavagem de Dinheiro") e medidas sancionatórias ou embargos ("Leis e 

Regulamentos Sancionatórios" e, coletivamente, o acima exposto, "Leis 

Aplicáveis"). 6.2. As Partes declaram e garantem que, no seu melhor 

conhecimento, nenhuma das Partes Relevantes foi investigada ou está sendo 

investigada ou está sujeita a uma investigação pendente ou ameaçada em 

relação a quaisquer Leis Aplicáveis por qualquer agência regulamentar ou 

outra agência governamental ou qualquer cliente ou fornecedor, ou tenha 

admitido ou sido considerado por um tribunal em qualquer jurisdição como 

parte de qualquer violação de qualquer Lei Aplicável ou ter sido impedida de 

licitar para qualquer contrato ou empresa e, na medida em que cada Parte 

tenha conhecimento, não há circunstâncias que possam dar origem a qualquer 

investigação, confissão, descoberta ou desqualificação. 6.3. As Partes 

desconhecem que alguma Parte Relevante é atualmente sujeito de Leis e 

Regulamentos Sancionatórios, ou constituída ou domiciliada residente em um 

país ou território que é sujeito de Leis e Regulamentos Sancionatórios. 

SÉTIMO– LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE/OBRIGAÇÕES: 7.1. 

Nenhuma das partes terá o direito exigir a responsabilidade e obrigação de 
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qualquer outra parte para efetuar pagamentos, praticar os atos aqui descritos 

ou cumprir as obrigações contidas nesta escritura, através de qualquer medida 

legal, judicial ou extrajudicial, contra qualquer membro, acionista, quotista, 

sócio, gerente, diretor, agente, afiliado, beneficiário, procurador, representante 

ou empregado de tal parte, seja direta ou indiretamente. OITAVO: 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 8.1. Pelas Partes me foi dito finalmente que autorizam 

ao Senhor Oficial do XXº Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado 

de XXXXXXXXX a tomar todas as providências necessárias ao registro desta 

responsabilizando-se a COMPRADORA, com exclusividade, por todos os 

tributos, despesas e taxas decorrentes de tal ato. 8.2. As Partes ajustam que 

todos os eventuais outros custos ou despesas necessárias para a formalização 

do registro decorrentes de atos pretéritos à presente escritura deverão ser 

suportados pela VENDEDORA. Assim o disseram, dou fé, pediram-me e lhes 

lavrei este instrumento que, feito e lido em voz alta, foi achado conforme, 

aceitaram, outorgam e assinam.  Assim o disseram, dou fé, pediram-me e lhes 

lavrei este instrumento que, feito e lido em voz alta, foi achado conforme, 

aceitaram, outorgam e assinam. (Emitida nesta data a DOI- Declaração sobre 

Operações Imobiliárias, conforme Instrução Normativa vigente da Secretaria da 

Receita Federal, a qual será encaminhada no prazo legal). 

 

 

 

Anexo IV 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E 
VENDA COM PACTO ADJETO DE 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA que faz: 
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE 
SOCIAL - PETROS à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo: 
 

Saibam quantos esta pública escritura, bastante virem, que <INSERIR DATA>, 

nesta Cidade de XXXXXXXXXX, Capital do Estado de XXXXXXXXXXXXXX, 

em Serventia cujos serviços a mim Notário foram regularmente delegados pelo 

Poder Público Estatal, perante mim escrevente do XXº Tabelionato, 

compareceram partes entre si previamente acordadas, justas e contratadas, a 

saber: de um lado, como OUTORGANTE VENDEDOR e CREDOR 

FIDUCIÁRIO: - FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL 

PETROS, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua do 

Ouvidor nº 98, 8º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro - CEP 20.040-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.053.942/0001-50, 

neste ato representada por sua bastante procuradora 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, <NACIONALIDADE>, que declarou ser 

<ESTADO CIVIL>, maior e capaz, <PROFISSÃO>, portador da Cédula de 
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Identidade RG nº XXXXXXXXXXX, expedida pelo XXXXXX/RJ, inscrito no 

CPF/MF sob nº XXX.XXX.XXX.-XX, com domicílio profissional na Rua do 

Ouvidor, nº 98, 8º andar, Centro, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro - CEP 20.040-030, nos termos da procuração lavrada às fls. XXX, 

do Livro XXXX, em data de XX/XX/XXXX, pela Serventia Notarial do XXXXX 

Ofício da Capital do Estado do Rio de Janeiro, à qual fica arquivada nestas 

Notas, às fls. _____, do Livro _____-L, neste ato denominado apenas 

VENDEDOR e CREDOR FIDUCIÁRIO. E, de outro lado, como COMPRADOR 

e DEVEDOR FIDUCIANTE: __________________________, neste ato 

denominado apenas COMPRADOR. Os presentes, pessoas identificadas como 

as próprias por mim e pelo Notário que esta subscreve, através dos 

documentos apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, pelo 

VENDEDOR, por seu representante, foi-me dito que: - I) DO IMÓVEL –. O 

VENDEDOR é proprietário do seguinte imóvel: - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizado no 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com a área 

privativa de XX,XXX metros quadrados, área comum de XX,XXX metros 

quadrados, área total de XX,XXX metros quadrados, correspondendo-lhe a 

fração ideal do solo e partes comuns de X,XXXXXXXX do lote de terreno nº 

XX/XX, oriundo da unificação dos lotes nºs XX e XX da Planta Cadastral do 

XXXXXX, situada entre as Ruas XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, 

nesta Capital, medindo XX,XX metros de frente para a Rua XXXXXXXXXX, 

iniciando-se do lado direito de quem da rua olha o imóvel, numa linha de XX,XX 

metros, onde confronta com os lotes fiscais nºs XX.XXX, XX.XXX e XX.XXX; aí 

quebra a esquerda em ângulo reto e percorre XX,XX metros onde confronta 

com o lote fiscal nº XX.XXX; quebra à direita em ângulo reto e percorre XX,XX 

metros confrontando ainda com o lote fiscal nº XX.XXX; quebra à esquerda em 

ângulo reto e percorre X,XX metros onde confronta com o lote fiscal nº 

XX.XXX; aí quebra à esquerda e percorre a extensão de XX,XX metros, até 

encontrar a Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, confrontando com o lote fiscal nº 

XX.XXX; fechando o perímetro com a área de XXXXX,XX metros quadrados, 

melhor descritos e caracterizado na Matrícula XX.XXX, da Serventia Registral 

da XXXXXXX Circunscrição Imobiliária desta Capital. II - DO CADASTRO 

MUNICIPAL – Que o imóvel acima descrito está cadastrado na Prefeitura 

Municipal local sob a Indicação Fiscal nº XX.XXX.XXX-X, do Cadastro 

Municipal. III) DA LEGITIMIDADE PARA ALIENAR – Referido imóvel foi 

adquirido pelo VENDEDOR, na forma contida no R-XX, da matrícula nº 

XX.XXX, da Serventia Registral da XXXXXXX Circunscrição Imobiliária desta 

Capital. IV - DA VENDA – A presente venda é feita em caráter “ad corpus”, 

razão pela qual as medidas dos imóveis devem ser entendidas como 

meramente enunciativas, declarando o COMPRADOR, na forma representada, 

ter vistoriado previamente o imóvel, aceitando-os no estado em que se 

encontram atualmente. Pela presente escritura e nos melhores termos de 

direito, o VENDEDOR, vende, como de fato vendido tem, ao COMPRADOR o 

citado imóvel. A posse do imóvel será transmitida ao COMPRADOR mediante 

termo específico a ser firmado pelo VENDEDOR, na data em que lhe for 

apresentada a presente escritura pública devidamente registrada perante o 
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Cartório do Registro de Imóveis competente. No referido termo de posse será 

transferido ao COMPRADOR, a posse direta, domínio, direitos e ação que 

sobre o referido imóvel o VENDEDOR vinha exercendo, obrigando-se por si e 

seus sucessores a fazer a presente venda, sempre boa, firme e valiosa e a 

responder pela evicção de direito na forma da lei. V - DO PREÇO E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) O preço total, certo e ajustado para a 

presente venda e compra é de R$ XXX.XXX,XX (XXXXXX e XXXXX mil reais), 

sendo que 20% do valor total, correspondente a quantia de R$ XX.XXX,XX 

(XXXXXXXXXXX mil reais), são pagos neste ato em moeda corrente deste 

país, por meio de TED – Transferência Eletrônica Disponível, feita na conta 

corrente de titularidade do VENDEDOR, no Banco XXXXXXXXXX, agência 

XXXXX-X, conta nº XXXXXX-X, de cuja quantia o VENDEDOR, dá total e 

irrevogável quitação, e enquanto que o saldo restante de R$ XX.XXX,XX 

(XXXXXXXX mil reais), o COMPRADOR assume a responsabilidade de pagar 

em 03 (três) parcelas anuais iguais no valor de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXX 

mil reais) cada uma delas, vencendo a primeira no dia __________, e as 

demais no mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Que as parcelas supra-

citadas serão corrigidas anualmente pela variação acumulada do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acrescidos de juros compostos de 

6% (seis por cento) ao ano, calculadas pro rata die, contados a partir desta 

data de assinatura deste Instrumento Público, tomando-se como índice base o 

do mês anterior ao da presente escritura, e, ao do mês do efetivo pagamento 

da parcela. b) As referidas parcelas deverão ser pagas mediante boletos de 

cobrança bancária que serão emitidos e enviados pelo VENDEDOR ao 

COMPRADOR, sendo que o não recebimento de tais boletos não escusará o 

COMPRADOR de sua obrigação de pagamento em dia das respectivas 

parcelas, visto tratar-se de dívida “portable”, hipótese na qual os pagamentos 

deverão ser realizados no domicílio do VENDEDOR. c) Na hipótese de não 

recebimento do boleto de cobrança bancária pelo COMPRADOR até a data do 

seu vencimento, o COMPRADOR se obriga a efetuar o pagamento da parcela 

mediante depósito bancário na seguinte conta corrente do VENDEDOR: Banco 

Bradesco, agência XXXX-X, conta nº XXXXX-X. VI - DA MULTA – Qualquer 

parcela paga fora da data de seu vencimento, incidirá sobre a mesma correção 

monetária calculada com base na variação pro rata die da variação acumulada 

do IPCA, multa de 10% (DEZ POR CENTO) e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês. VII - DO PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: a) 

Para garantia do pagamento integral do débito relativo ao saldo do preço de 

aquisição do imóvel e demais encargos legais e contratuais e como condição 

do próprio negócio jurídico de compra e venda, o COMPRADOR transfere 

neste ato ao VENDEDOR, em caráter fiduciário, a propriedade resolúvel do 

imóvel, na forma do artigo 22 da Lei Federal nº 9.514 de 20 de novembro de 

1997, e todas as alterações posteriores; b) A garantia fiduciária ora constituída 

abrange o imóvel e todas as acessões, melhoramentos, construções e 

instalações que lhe for acrescida e vigorará pelo prazo necessário ao 

cumprimento integral das obrigações pecuniárias a cargo do COMPRADOR, 

notadamente o pagamento do preço ajustado e respectivos acréscimos 
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contratuais. VIII – DA TRANSMISSÃO POSSE NO PACTO ADJETO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: a) O COMPRADOR será imitido na posse na forma 

prevista no “Item IV” supra, assumindo a partir da presente data, a 

responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

despesas de condomínio, e demais despesas incidentes sobre o referido 

imóvel, mesmo que lançados em nome do VENDEDOR ou seus antecessores. 

Ficando assegurado ao ora fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, 

por sua conta e risco, do imóvel objeto da presente alienação fiduciária. Se o  

VENDEDOR for cobrado de algum encargo incidente sobre os imóveis, 

considerado de responsabilidade do  COMPRADOR, deverá comunicar-lhe o 

fato para adoção das providências necessárias visando a quitação do débito; b) 

Enquanto perdurar o regime de propriedade fiduciária, o  COMPRADOR 

obriga-se a manter o imóvel, em bom estado de conservação, realizando as 

obras e reformas estritamente necessárias para isso, bem como se sujeitando 

a eventuais exigências dos poderes públicos, sem direito a ressarcimento. IX – 

DA CESSÃO - O COMPRADOR poderá ceder ou prometer ceder seus direitos 

decorrentes desta escritura a terceiros somente com a anuência prévia e 

expressa do VENDEDOR. Ocorrendo a cessão de direitos à revelia do 

VENDEDOR, o  COMPRADOR responderá solidariamente com o terceiro 

adquirente pelo pagamento das parcelas vincendas até final liquidação do 

saldo do preço. X – DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS: Na 

hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas, ocorrerá o 

vencimento antecipado de todas as demais, hipótese na qual o  COMPRADOR 

será formalmente constituída em mora, através de intimação a requerimento do 

VENDEDOR, a qual se realizará através do Oficial do competente Registro de 

Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, o pagamento integral do 

saldo devedor, o qual englobará as prestações vencidas e as vincendas, 

acrescidas de juros de 12% ao ano, da multa convencionada na cláusula VI e 

dos demais encargos contratuais e legais, inclusive tributos, contribuições 

condominiais, além das despesas de cobrança e de intimação. XI – DA 

PURGAÇÃO DA MORA: a) A mora do  COMPRADOR, poderá ser purgada no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da intimação pelo 

COMPRADOR mediante a quitação do valor das parcelas vencidas e as que se 

venceram antecipadamente nos termo da cláusula X, acrescido da correção 

monetária calculada com base na variação acumulada pro rata die do IPCA, 

juros proporcionais de 12% (doze por cento) ao ano, multa moratória de 10% 

(dez por cento) sobre o total devido, encargos legais e contratuais, tributos, 

contribuições condominiais, além das despesas de cobrança e intimação; b) 

Não havendo a purgação da mora no prazo estipulado, a propriedade dos 

imóveis consolidar-se-á em nome do VENDEDOR, ficando o  COMPRADOR 

obrigada a desocupá-los no prazo de 30 (trinta) dias, em perfeita ordem, após 

cientificado do registro da consolidação, sob pena de reintegração possessória, 

nos termos da legislação aplicável; c) Se o  COMPRADOR permanecer na 

posse do imóvel após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação 

voluntária, ficará então obrigada ao pagamento, a título de fruição, enquanto 

perdurar a ocupação indevida, do valor mensal correspondente a 1% (um por 

cento) do preço de aquisição dos imóveis pactuado nesta escritura, atualizado 



 

Esta mensagem foi classificada como corporativa, sendo acessível no âmbito da Petros, conforme critérios estabelecidos na norma NR-019. 

monetariamente de acordo com a variação do IPCA; d) Uma vez consolidada a 

propriedade em nome do VENDEDOR (Fiduciário), com a transferência no 

registro de imóveis competente, nos 30 (trinta) dias subsequentes, promoverá o 

VENDEDOR o leilão público para alienação dos imóveis, em atendimento ao 

artigo 27, da Lei 9.514/97, independentemente da desocupação do imóvel pelo 

COMPRADOR, ficando certo que o preço mínimo para venda no primeiro leilão 

não poderá ser inferior ao preço total da dívida, atualizada monetariamente de 

acordo com a variação acumulada mensal do IPCA, ocorrida desde a data da 

lavratura da presente escritura até a data da publicação do primeiro anúncio do 

leilão, acrescida de todos os demais ônus e encargos previstos na presente 

escritura, em conformidade com artigo 27, § 2º da Lei 9.514/97; e) nos termos  

do artigo 24, inciso VI da Lei 9.514/97, é fixado o valor do imóvel, matrícula 

XX.XXX, na quantia de R$ XXX.XXX,00 (XXXXXX e XXXXXXX mil reais), para 

o efeito de venda em público leilão. Os valores ora fixados sofrerão o 

acréscimo anual de correção monetária pela variação do IPCA e dos juros de 

12% ao ano; f) Se no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior 

ao valor do imóvel, estipulado na alínea “e” desta cláusula, será realizado o 

segundo leilão nos QUINZE (15) dias subsequentes; g) no segundo leilão será 

aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida 

estipulada nas cláusulas X e XI supra; h) Nos cinco dias que se seguirem à 

venda dos imóveis no leilão, o VENDEDOR dará a quitação da dívida, 

mediante termo próprio, bem como entregará ao COMPRADOR, a importância 

que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de 

benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e 

encargos de que trata a alínea “g”, fato esse que importará em recíproca 

quitação, não se aplicando o disposto na parte final do artigo 1.219 do Código 

Civil; i) Se no segundo leilão não houver interessados, ou o maior lance 

oferecido não for igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos 

prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 

condominiais, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o VENDEDOR da 

obrigação de que trata a alínea “h”; j) Se o imóvel estiver locado, a locação 

será denunciada com o prazo de trinta (30) dias para desocupação, salvo se 

tiver havido aquiescência por escrito do VENDEDOR; k) será considerada 

ineficaz, e sem qualquer efeito perante o VENDEDOR, ou seus sucessores, a 

contratação ou a prorrogação da locação do imóvel alienado fiduciariamente 

por prazo superior a um (01) ano sem a prévia aquiescência por escrito do 

VENDEDOR. XII – DOS REGISTROS E AVERBAÇÕES - Considera-se 

pressuposto para o registro da transferência da propriedade do imóvel do 

VENDEDOR ao COMPRADOR, em decorrência da presente compra e venda, 

o simultâneo registro imobiliário da garantia de alienação fiduciária ora também 

instituída, ficando claro que todos os emolumentos e tributos correrão por conta 

do COMPRADOR, que ciente da necessidade do registro da presente escritura,  

assume o compromisso de fazê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por 

mais 30 (trinta) em caso de exigência registral do Oficial competente, sob pena 

de multa, a ser vertida para o VENDEDOR, de 2% (dois por cento) do valor 

total do negócio, e de, se for o caso, restituição dos valores gastos pelo 

VENDEDOR a esse título. Ainda pelos contratantes me foi declarado que 
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autorizam o Sr. Oficial do Registro de Imóveis competente, a proceder a todos 

os atos de registro que se fizerem necessários para a perfeita regularização do 

presente título, o que desde já se requer, responsabilizando-se ele adquirente, 

por eventuais débitos fiscais porventura incidentes sobre os imóveis objeto da 

presente. XIII – DAS DESPESAS: - O COMPRADOR responde por todas 

despesas decorrentes da presente escritura, inclusive aquelas relativas a 

emolumentos e despachante para obtenção das certidões da Municipalidade e 

de propriedade, as necessárias à sua efetivação e as demais que se lhe 

seguirem, inclusive as relativas a emolumentos e custas de Tabelionato de 

Notas e de Registro de Imóveis, de quitações fiscais e qualquer tributo devido 

sobre a operação, que venha a ser cobrado ou criado. XIV - DA CERTIDÃO 

DE PROPRIEDADE: - Foi apresentada a este Tabelionato a Certidão de 

Propriedade com Negativa de ônus reais e alienação expedida pela Serventia 

Registral da Quarta Circunscrição Imobiliária desta Capital, a qual fica 

arquivada digitalmente nesta Serventia. XV – DO FORO: Fica eleito o Foro da 

Comarca de XXXXXXXXXX, Capital do Estado de XXXXXXXXXXXXX, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o único 

competente para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da presente escritura. 

XVI - DAS DECLARAÇÕES DO COMPRADOR – Pelo COMPRADOR, me foi 

declarado sob as penas da lei que entenderam e aceitam todos os termos da 

presente escritura. O VENDEDOR declara, sob pena de responsabilidade civil 

e penal, que: a) inexistem contra a mesma quaisquer ações reais e pessoais 

reipersecutórias que afetem o imóvel ora vendido, estando o aludido imóvel 

livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, mesmo hipotecas 

convencionais ou legais e de tributos em atraso que obstem sua transferência, 

declaração essa que faz em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º, do 

artigo 1º do Decreto nº 93.240 de 09/09/1986; b) que se encontra com as 

obrigações condominiais rigorosamente cumpridas e quitadas até a presente 

data e assume todas e quaisquer responsabilidades, dívidas e dúvidas 

decorrentes deste fato, conforme disposto no Parágrafo 2º, Artigo 2º, da Lei nº 

7.433, de 18/12/85. O COMPRADOR declara: a) que foi devidamente orientado 

por mim, escrevente do Tabelião, sobre a necessidade do registro da presente 

escritura no Serviço de Registro de Imóveis competente para aperfeiçoamento 

do presente negócio jurídico, conforme preconiza o Código Civil Brasileiro em 

seu artigo 1.245; b) que se compromete por ocasião da apresentação desta 

junto ao Serviço de Registro de Imóveis competente, a apresentar o 

comprovante de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Inter-Vivos, 

assumindo inteira responsabilidade em virtude disto decorrente. Conforme 

determina a Lei Federal nº 7.433, de 18/12/1985, regulamentada pelo Decreto 

nº 93.240, de 09/09/1986 e, em observância à Recomendação nº 03 do 

Conselho Nacional de Justiça, exarada em 12/03/2012, foram-me 

apresentadas as certidões pessoais do VENDEDOR e as relativas ao imóvel: 

1º) Certidão Positiva sobre feitos ajuizados expedida pelo 1º Distribuidor desta 

Capital sob nº ______, em data de ____/_____/2018; 2º) Certidão Positiva 

sobre feitos ajuizados expedida pelo 2º Distribuidor desta Capital sob nº 

_________, em data de _____/_____/2018; 3º) Certidões Positivas de Feitos 

Ajuizados expedidas pelos Cartórios Distribuidores da Comarca da Capital do 
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Estado do Rio de Janeiro em data de ____/_____/2018; 4º) Certidão Positiva 

de distribuição de feitos da 1ª Instância do Estado do Paraná nº ___________, 

expedida pela Justiça do Trabalho - 9ª Região, em data de _____/_____/2018, 

válida por 30 (trinta) dias a contar da data de expedição; 5º) Certidão Positiva 

de distribuição de feitos da 1ª Instância da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

expedida pela Justiça do Trabalho - 1ª Região em data de ____/____/2018; 6º) 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas sob nº _____/2018, expedida 

eletronicamente pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, em data de 

____/____/2018, válida até o dia ____/____/2018; 7º) Certidão Positiva de 

Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, e de Execuções Criminais, 

expedida pela Justiça Federal da 4ª Região, sob código de controle nº 

________, em data de ____/____/2018, com validade por 90 (noventa) dias de 

sua emissão; 8º)  Certidão Positiva de Distribuição de Ações e Execuções 

Cíveis e Fiscais, e de Execuções Criminais, expedida pela Justiça Federal da 

2ª Região, sob código de controle nº _________, em data de ____/_____/2018, 

com validade por 90 (noventa) dias de sua emissão; 9º) Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, administrados pela Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as contribuições sociais 

previstas nas alíneas "a" e "d" do parágrafo único do artigo 11 da lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991, código de controle nº ____________, expedida em 

data de ____/____/_____, às __:__:__, válida até ____/___/2018, à qual fica 

arquivada nestas Notas, ás fls. ____, da Pasta Própria de CND nº _______; 

10º) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais sob nº _________, 

expedida em data de ___/___/2018, pela Secretaria da Fazenda Pública e 

Coordenadoria da Receita Estadual do Paraná, válida até ___/____/2018; 11º) 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais sob nº __________, 

expedida em data de ___/___/2018, pela Secretaria da Fazenda Pública e 

Coordenadoria da Receita Estadual do Paraná, válida até ___/____/2018; 12º) 

Certidão Negativa de Débitos de  Tributos Municipais sob nº _______/2018, 

expedida em data de ___/____/2018, pela Prefeitura Municipal desta Capital, 

com validade até o dia ____/____/2018; 13º) Certidão de Propriedade e 

Negativa de Ônus Reais e Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, expedida 

pelo Serviço de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição desta Capital em 

data de ___/___/2018, a qual fica arquivada nesta Serventia em pasta própria. 

Foram-me apresentadas ainda as certidões pessoais do COMPRADOR: 1º) 

Certidão Negativa sobre feitos ajuizados expedidas pelo 1º Distribuidor desta 

Capital sob nº __________, em data de ____/____/2018; 2º) Certidão Negativa 

sobre feitos ajuizados expedidas pelo 2º Distribuidor desta Capital sob nº 

_________, em data de ___/____/2018; 3º) Certidão negativa de distribuição 

de feitos da 1ª Instância do Estado do Paraná nº ___________, expedida pela 

Justiça do Trabalho - 9ª Região, em data de ___/____/2018, válida por 30 

(trinta) dias a contar da data de expedição; 4º) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas sob nº _______/2018, expedida eletronicamente pelo Tribunal 

Superior do Trabalho-TST, em data de ___/___/2018, válida até o dia 

___/___/2018; 5º)  Certidão negativa de Distribuição de Ações e Execuções 

Cíveis e Fiscais, e de Execuções Criminais, expedida pela Justiça Federal da 
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4ª Região, sob código de controle nº ______________, em data de 

___/__/2018, com validade por 90 (noventa) dias contados de sua emissão; 6º) 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal e a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, código de controle nº ___________, 

expedida em data de ____/___/2018, às __:__:__, válida até ___/___/2018; 7º) 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais sob nº __________, 

expedida em data de ___/___/2018, pela Secretaria da Fazenda Pública e 

Coordenadoria da Receita Estadual de XXXXXXXXXXXXX, válida até 

___/___/2018. As certidões elencadas anteriormente são do pleno 

conhecimento de ambas as partes, as quais foram lidas e conferidas com 

tempo suficiente para assimilação do seu conteúdo, apresentadas para 

lavratura desta escritura, discriminadas acima de acordo com os elementos 

identificadores disponíveis, de forma que, esta Serventia fica desobrigada de 

mantê-las em original ou por cópia autenticada. Realizada consulta à base de 

dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, foi verificado 

que consta as seguintes informações: Data: __/__/2018 às __:__:__ - Hash: 

_____________________ - CPF/MF: 34.053.942/0001-50 - Nome: 

FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS - Nada 

consta; Data: __/__/2018 às __:__:__ - Hash: _______________________ - 

CPF/MF: ___________________ - Nome: _______________________ - Nada 

consta. Pelas partes contratantes me foi dito, ainda: a) que autorizam 

expressamente a realização das gestões e diligências necessárias ao preparo 

do ato, em conformidade ao disposto no artigo 664 do Código de Normas do 

Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná; b) 

que se responsabilizam civil e criminalmente pela veracidade das informações 

e declarações prestadas no presente instrumento e, que o aceitam em todos os 

seus expressos termos, tal qual se acha redigido. Em seguida foi-me 

apresentada a Guia de Recolhimento ao FUNREJUS sob nº 

_______________, no valor de R$ XXX,XX (XXXXXXXXXX reais), referente a 

alíquota de 0,2% do valor vinculado na presente escritura, devidamente 

recolhida em ___/____/2018. Conforme determina o Código de Normas do 

Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná em 

seu artigo 680, a presente será registrada junto ao Ofício Distribuidor 

competente. Emitida a DOI. A pedido das partes lavrei a presente escritura 

pública, que depois de lhes ser lida, aceitaram e acharam-na em tudo 

conforme, outorgaram e assinam, dispensando a presença das testemunhas 

instrumentárias, conforme lhes faculta o artigo 684 do Código de Normas do 

Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

XXXXXXXXXXXX, 
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ANEXO V 

Ficha Cadastral – Pessoa Física 

Dados Pessoa Física 

Nome Completo  

      

CPF 

   

Sexo 

      F  

      M 

Nacionalidade 

      

Naturalidade 

      

Data de 

Nascimento 

     /       / 

      

RG 

      

Estado 

Civil 

      

Se casado, informar Regime de Casamento 

       

1 Comunhão Parcial  

2 Separação Total 

3 Comunhão Universal 

Se solteiro, separado, divorciado ou viúvo, mantém 

união estável           

 

      sim       não 

 

Telefone 

Residencial 

      

Telefone 

Celular 

      

Comercial 

      

Telefone preferencial: 

      Resid      Comerc. 

     Celular 

Período preferencial 

p/ contato: 

     Manhã        

Tarde      Noite 

E-mail Comercial 

      

E-mail Particular 

      

Endereço Residencial Completo 

      

Profissão 

      

Bairro 

      

Município 

      

UF 

  

  

  

CEP 

      

Tipo de Residência:                                                   

1 Própria  2 Financiada  3 Alugada  4 

Com os pais 

Tempo 

Residência 

      

Dados do Cônjuge ou Convivente (não participante da composição da renda) 

Nome 

      

Sexo 

      F         

M 

CPF 

      

Análise de Crédito Para Parcelamento De Pessoa Física  

Dados profissionais – Proponente / Assalariado – Pessoa Física 

Profissão 

      

Natur. Da 

ocupação 

      

Empresa na qual trabalha: 

Cargo Atual 

      

Data 

Admissão 

     /    

 /       

Tempo Serviço 

      

Salário 

R$       

Outras Rendas 

R$       

Origem das outras 

rendas 

      

Aviso Prévio: 

      sim       não 

Período de Experiência 

     sim      não 

Nº Benefício INSS (se 

aposentado)           

Endereço Comercial 

      

Bairro 

      

Município 

      

UF 

    

  

CEP 
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Dividas / Financiamentos 

Credor Discriminação Valor Mensal R$ Nº Prestações 

    

Dados do imóvel a ser parcelado 

Endereço Completo 

LOTE nº 

Bairro 

      

Valores da Operação 

1. Valor de Venda  

R$       

2. Valor da Entrada 

R$       

3. Valor do Parcelamento  

 R$       

8. Prazo do 

Parcelamento  

     anos 
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