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ANEXO III – MINUTA CONTRATO 

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DA FAEPU – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTU-

DO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA – Nº 02/2022 

 

CONTRATO DE PROMESSA  

DE VENDA E COMPRA 

 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado como PROMITENTE VENDEDORA, 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA - FAEPU, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com estatuto registrado no Car-

tório de Registro de Títulos e documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de 

Uberlândia/MG - sob o registro 4526, data 19/06/2020, CNPJ-25.763.673/0001-24, 

neste ato representada _________________________________________, e de outro lado como 

PROMITENTE(S) COMPRADORE(S), _____________________________,  têm entre si justa e 

contratada a promessa de venda e compra dos imóveis abaixo descritos, decorrente 

dos termos e condições do edital de alienação publicado pela FAEPU em 25/04/2022, 

mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam e aceitam, a 

saber: 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A FAEPU é senhora e possuidora, a justo título e boa-fé, de um imóvel situado 

neste município de Uberlândia, MG, constituído de uma gleba de terras conten-

do a área de ______________________, melhor descrito e caracterizado na respectiva 

matrícula nº _________________ do livro 2 do Cartório do 2º Ofício de Registro de 

Imóveis desta comarca conforme certidão integrante do edital de alienação e 

que fica fazendo parte integrante do presente contrato. 

 

1.2. Pelo presente instrumento, a FAEPU compromete-se a vender o referido imó-

vel ao(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), que se obrigam a comprá-lo, 

pelo preço e condições ora pactuados. 

 

1.3. Consoante consta da certidão imobiliária, o Imóvel encontra-se livre e desem-

baraçado de ônus, gravames, dúvidas e litígios de qualquer natureza. 
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1.4. O presente contrato decorre do edital de alienação supramencionado, ficando 

aqui incorporadas todos os termos e condições nele previstos, como também 

em seus anexos, passando tais documentos a fazer parte integrante, comple-

mentar e obrigatória do presente contrato. 

 

1.5. Posto que a minuta do presente contrato constituiu anexo do edital de aliena-

ção, o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(m) que exami-

nou(aram) prévia e detidamente todas as cláusulas, termos e condições do pre-

sente contrato, estando outrossim plenamente concorde(s) com tudo o quanto 

aqui pactuado, firmando-o espontaneamente e livre(s) de coação, erro ou igno-

rância. 

 

 

2. DO PREÇO 

 

2.1. Ajustam as partes o preço de R$ ___________ (____________________), conforme cons-

tante da proposta de compra apresentada pelo(s) PROMITENTE(S) COM-

PRADORE(S) à FAEPU, e que o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) paga-

rá(ao) na forma da referida proposta, da seguinte forma: 

 

 

 

2.2. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço com vencimento 

porventura posterior à data do presente contrato, ficará(ao) o(s) PROMITEN-

TE(S) COMPRADOR(ES) sujeitos, de pleno direito, a multa de 2% (dois por 

cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês contados pro rata temporis do 

vencimento até o pagamento. 

 

 

3. DO REAJUSTAMENTO MONETÁRIO 

 

3.1. Em caso de pagamento parcelado por superior a 12 (doze) meses e inferior a 35 

(trinta e cinco) meses, incidirá, conforme permitido pelo art. 2º e parágrafos da 

lei nº 10.192, de 14.02.2001, reajustamento monetário a cada 12 (doze) meses 

sobre as parcelas vincendas, calculado pela variação do IPCA (Índice de Preços 

ao Consumidor Ampliado) do IBGE acumulada desde a data de apresentação da 

proposta de compra do Imóvel conforme previsto no Edital de Alienação. 

3.2. Se o prazo de pagamento total for igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses, 

as parcelas vincendas serão reajustadas mensalmente pela variação do IPCA 
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(Índice de Preços ao Consumidor Ampliado) do IBGE acumulada desde a data 

de apresentação da proposta. 

 

4. DOS JUROS COMPENSATÓRIOS 

 

4.1. Em caso de pagamento parcelado, além do reajustamento monetário incidirá 

sobre o saldo vincendo juros de 1% (um por cento) ao mês até quitação total 

do preço. 

 

5. DA POSSE DO IMÓVEL 

 

5.1. O(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) fica(m) desde já imitido(s) na posse 

PRECÁRIA do imóvel, passando a correr por sua conta todos os impostos e de-

mais tributos que incidirem sobre imóvel, e bem assim por todos os ônus e en-

cargos a que o mesmo esteja sujeito, inclusive para mantê-lo livre e desemba-

raçado de ameaça ou turbação de terceiros. 

 

5.2. O IPTU referente ao exercício de 2022 será de responsabilidade de ambas as 

parte, ficando o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) obrigados a ressarcir a 

FAEPU do valor porventura já pago, referente ao restante do exercício posteri-

or à data do presente contrato. 

 

5.3. O imóvel serão transmitido pela FAEPU na condição em que se encontra, 

declarando o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) tê-lo conhecido antes da 

apresentação da sua proposta de aquisição, considerando-se a venda, em 

qualquer condição, como feita em caráter “ad corpus”, não sendo admissível, 

portanto, solicitação de abatimento de preço caso se constate área ou medida 

inferior em qualquer dos imóveis. 

5.4. Não será, igualmente, admitido desconhecimento das condições geológicas do 

Imóvel para justificar qualquer petição de rescisão do presente contrato, as-

sumindo o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), em razão da prévia dispo-

nibilização do Imóvel pela FAEPU para avaliação dos interessados na sua aqui-

sição, todos e quaisquer riscos referentes à condição do solo, qualquer que seja 

a finalidade a que o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) pretenda dar-lhe.  

 

 

6. DA ESCRITURA DEFINITIVA 
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6.1. A escritura definitiva será outorgada em nome dos PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) mediante a expedição do alvará pelo juiz competente, 

correndo por conta do(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) as respectivas 

despesas, inclusive registro e imposto de transmissão. 

6.2. A escritura será outorgada, portanto, independentemente do pagamento do 

preço, se for o caso, discriminando-se na mesma a dívida dos PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), e bem assim a modalidade de garantia oferecida pelo(s) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

6.3. Em caso de pendência de saldo devedor cuja garantia tenha sido ofertada sob 

modalidade de alienação fiduciária, o gravame deverá constar da própria escri-

tura definitiva, observando-se que: 

 

6.3.1. DEPOIS DE 15 (QUINZE) DIAS DO VENCIMENTO DE QUALQUER PRESTA-

ÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL, A FAEPU PODERÁ NOTIFICAR O(S) COMPRA-

DOR(ES) POR INTERMÉDIO DO OFICIAL DO COMPETENTE REGISTRO DE 

IMÓVEIS PARA PAGAR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, A(S) PRESTA-

ÇÃO(ÕES) VENCIDA(S) E A(S) QUE SE VENCER(EM) ATÉ A DATA DO PA-

GAMENTO, OS JUROS CONVENCIONAIS E BEM ASSIM OS ENCARGOS MO-

RATÓRIOS, INCLUSIVE TRIBUTOS E AS DESPESAS DE COBRANÇA E DE IN-

TIMAÇÃO. 

 

6.3.2. DECORRIDO O PRAZO DE QUE TRATA A SUBCLÁUSULA ANTERIOR, SEM A 

PURGAÇÃO DA MORA, CONSUBSTANCIADA NA CERTIDÃO DO OFICIAL DO 

REGISTRO DE IMÓVEIS, CONSOLIDAR-SE-Á, DE PLENO DIREITO, EM NOME 

DA FAEPU A PROPRIEDADE DO IMÓVEL MEDIANTE O RECOLHIMENTO DO 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CORRESPONDENTE. 

 

6.3.3. NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DO REGISTRO DA 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DA FAEPU, A 

MESMA PROMOVERÁ, NA FORMA DO ART. 27 DA LEI 9.514, DE 20.11.97, 

PÚBLICO LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, ANUNCIADO POR 3 

(TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS EM UM JORNAL LOCAL, SENDO QUE: 

 

I - SERÁ ACEITO NO PRIMEIRO LEILÃO O MAIOR LANCE OFERECIDO, 

DESDE QUE IGUAL OU SUPERIOR AO PREÇO DO PRESENTE CONTRATO 

DEVIDAMENTE ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS; 
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II – SE NÃO FOR ALCANÇADO O REFERIDO VALOR, SERÁ REALIZADO 

SEGUNDO LEILÃO NOS 15 (QUINZE) DIAS SEGUINTES AO PRIMEIRO, 

SENDO ACEITO O MAIOR LANCE OFERECIDO, DESDE QUE IGUAL OU 

SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA, DAS DESPESAS, DOS PRÊMIOS DE 

SEGURO, DOS ENCARGOS LEGAIS, INCLUSIVE TRIBUTOS E DESPESAS 

DO LEILÃO, INCLUSIVE INTIMAÇÕES, ANÚNCIOS E COMISSÃO DO LEI-

LOEIRO, ENTENDENDO-SE POR DÍVIDA O SALDO DEVEDOR DO PREÇO 

DO IMÓVEL NA DATA DO LEILÃO, ACRESCIDO DA MULTA CONVENCIO-

NAL de 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA DÍVIDA. 

 

6.3.4. NOS 5 (CINCO) DIAS QUE SE SEGUIREM À VENDA DO IMÓVEL NO LEILÃO, A 

FAEPU ENTREGARÁ AO(S) COMPRADOR(ES) A IMPORTÂNCIA QUE SOBE-

JAR, ESTANDO NELA COMPREENDIDO, NA FORMA DA LEI 9.514/97, O VA-

LOR DA INDENIZAÇÃO DE EVENTUAIS BENFEITORIAS OU CONSTRUÇÕES 

FEITAS NO IMÓVEL, DEPOIS DE DEDUZIDO O VALOR DA DÍVIDA E DEMAIS 

ENCARGOS ACIMA REFERIDOS, IMPORTANDO ASSIM EM RECÍPROCA QUI-

TAÇÃO DA DÍVIDA. 

 

6.3.5. SE, NO SEGUNDO LEILÃO, O MAIOR LANÇO OFERECIDO NÃO FOR IGUAL OU 

SUPERIOR AO VALOR REFERIDO NO INCISO II DA SUBCLÁUSULA 4.3.3 

ACIMA, CONSIDERAR-SE-Á EXTINTA A DÍVIDA E EXONERADO A FAEPU DA 

OBRIGAÇÃO DE QUE TRATA A CLÁUSULA ANTERIOR (e), CASO EM QUE A 

FAEPU DARÁ AO(S) COMPRADOR(ES), MEDIANTE TERMO PRÓPRIO, QUI-

TAÇÃO DA DÍVIDA. ESSA QUITAÇÃO IMPORTARÁ, DE PLENO DIREITO, EM 

RECÍPROCA QUITAÇÃO À FAEPU PELA OBRIGAÇÃO ACIMA. 

 

6.4. ESTANDO O(S) COMPRADOR(ES) NA POSSE DO IMÓVEL, FICARÁ OBRIGA-

DO A DESOCUPÁ-LO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO LEI-

LÃO, SOB PENA DE IMISSÃO JUDICIAL DE POSSE E PAGAMENTO DE 1% 

(UM POR CENTO) DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL POR CADA MÊS DE 

UTILIZAÇÃO, DESDE A DATA DO LEILÃO ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. 

 

6.5. Para constituição da alienação fiduciária em garantia, o(s) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) e eventuais terceiros garantidores deverão apresentar, por 

ocasião da escritura definitiva: 

 

a)  Certidão atualizada dos Distribuidores Cíveis e Executivos Fiscais (estaduais e 

municipais e federais); 

b)  Certidão atualizada dos Distribuidores da Justiça Federal; 

c)  Certidão atualizada dos Cartórios de Protestos, pelo prazo de cinco anos; 
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d)  Certidão atualizada da Justiça do Trabalho ou CNDT;  

e)  Certidões de esclarecimentos de quaisquer eventos denunciados nas certidões 

supra (certidões de objeto e pé); 

f)  Certidão Negativa de Tributos emitida pela União/Procuradoria da Fazenda Na-

cional, Estado e Prefeitura Municipal de Uberlândia. 

 

6.5.1. A não apresentação dos referidos documentos, ou caso os mesmo importem em 

impossibilidade de constituição da garantia, o(s) PROMITENTE(S) COMPRA-

DOR(ES) ficam obrigados a apresentar outra garantia idônea, sob pena de res-

cisão do presente contrato, aplicando-se o disposto na cláusula 8 abaixo. 

 

 

7. DA IRRETRATABILIDADE DO CONTRATO  

 

7.1. Firmam as partes o presente contrato em caráter irretratável e irrevogável, 

obrigando-se a observá-lo e cumpri-lo em todos os seus termos e condições, 

independentemente de notificação ou interpelação, seja por si, quanto por seus 

sucessores a todo título. 

 

 

8. DO INADIPLEMENTO DO CONTRATO E DA CLÁUSULA PENAL 

 

8.1. Inobstante o disposto na cláusula 5 anterior, em caso de se ter ajustado o 

pagamento parcelado do preço, a mora superior a 30 (trinta) dias no 

pagamento de qualquer parcela, a FAEPU, conforme lhe faculta o art. 475 do 

Código Civil Brasileiro, poderá optar pela exigência do saldo devedor, ou dar 

por resolvido o contrato, caso em que o(s) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) ficarão sujeitos de pleno direito a multa de 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato a título de cláusula penal para efeitos do art. 474 

do mesmo código. 

 

8.2. O saldo apurado em razão de inadimplemento do(s) adquirente(se) será 

restituído na mesma quantidade de parcelas que tenham pagas, vencendo a 

primeira delas 90 (noventa) dias após a data da resolução do contrato, ficando 

facultado à FAEPU destacar, onde lhe convier, parte do Imóvel objeto do 

contrato e atribuí-la ao inadimplemento, a título de pagamento, correndo por 

conta deste as despesas de escrituração, inclusive registro e imposto de 

transmissão. 
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8.3. Em caso de inadimplemento do preço após a outorga da escritura definitivo, a 

FAEPU procederá à execução da garantia ofertada. 

 

 

9. DA PERMISSÃO LEGAL 

9.1. Sendo a FAEPU fundação sem fins lucrativos, a alienação dos Imóveis objeto do 

presente edital ficam sujeitos à anuência do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais e autorização judicial para outorga da escritura pública ao(s) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

9.1.1. Caso a alienação não se efetive por ausência das condições previstas em 7.1, o 

presente ficará rescindido de pleno direito, mediante simples notificação da 

FAEPU, caso em que a FAEPU restituirá ao(s) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) as quantias dele recebidas, reajustadas pela variação do 

IPCA/IBGE a partir de cada pagamento, no prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data da data de rescisão do contrato. 

9.1.2. A restituição das quantias pagas fica condicionada à restituição da posse do(s) 

imóvel(eis) pelo(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

10. DO FORO 

 

10.1. Elegem as partes o foro desta comarca de Uberlândia, MG, como sendo o único 

competente para conhecer e julgar ações decorrentes do presente contrato, re-

nunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que se lhes seja. 

 

E por haverem assim contratado, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, a tudo cientes, para 

produção de seus efeitos. 

 

Uberlândia, __ de _____________ de 2.022. 

 

FAEPU 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA  

 

PROMITENTE COMPRADOR   PROMITENTE COMPRADOR 

 

TESTEMUNHA     TESTEMUNHA 


