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COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL  

PROMITENTE VENDEDOR - _____________________________________  

RG nº_____________ – SSP/               CPF nº __________________ 

Residente e domiciliado _____________________________________________  

CEP ___________________. 

PROMITENTE COMPRADOR – _____________________________________  

RG nº_____________ – SSP/               CPF nº __________________ 

Residente e domiciliado _____________________________________________  

CEP ___________________. 

DO IMÓVEL  

1. - O PROMITENTE VENDEDOR, declara ser senhor e legítimo possuidor, a justo 

título e boa fé, da propriedade, do domínio e de todos os direitos, vantagens, obrigações e 

responsabilidades sobre gleba de terras com a área de 45,97.18 hectares na Fazenda 

Monjolo- Planaltina DF, descrita na MATRICULA  Nº 10806 , Livro 2 do Registro Geral 

do Cartório do 8ª Oficio do  Registro de Imóveis do Distrito Federal, registro anterior- 

Matrícula 16362 do 3º Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal- área devidamente 

georeferenciada no  INCRA pela Certificação 8103861b-3fe2-4e2c-aff5-1ba9e4777ada de 

23 de Abril de 2015, , cadastrada juntamente com a gleba com a área de 103.69,54 hectares 

na mesma Fazenda Monjolo – Planaltina DF,  da MATRÍCULA 10807 do Livro 2- 

Registro Geral do 8º Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal  

DA AUTORIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO. 

2 – Sobre as áreas descritas no item 1, o PROMITENTE VENDEDOR   elaborou um 

plano de desmembramento submetido à aprovação da Superintendência Regional do 

Distrito Federal e Entorno SR/28 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

–INCRA - do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA    conforme processo 

54700.002185/2013-51 e aprovado conforme Portaria nº 25, e Resolução CDR n 15 de 20 

de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial do dia 21 de agosto de 2015.  

DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

3 -  Da área constante na Matrícula _______ o PROMITENTE VENDEDOR 

desmembra um lote, segundo planta e memorial constantes do processo de aprovação do 

INCRA, sob nº____ , com a área de ___ha __a __ca, descrito e caracterizado no processo 

original e anexados como cópias 1 e 2, o qual, por este instrumento, o PROMITENTE 

VENDEDOR promete vender e o PROMITENTE COMPRADOR promete comprar nos 

termos das cláusulas a seguir:  

 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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4 - O preço total do imóvel, objeto deste instrumento, é de R$.......................... 

(........................................................................................), o qual será pago da seguinte forma: 

a) à vista, com pagamento ________________________ 

b) parcelado, com sinal: R$....................(..................................................), neste ato e o saldo 

residual de R$....................................(........................................................), da seguinte forma:  

.....................................................................................................................................................  

Com emissão de boleto bancário. 

 

4 – 1 Se o valor residual for representado pela emissão de cheque e/ou Nota Promissória, tais 

títulos ficam vinculados ao presente instrumento, e sua quitação segue o inteiro teor deste. 

4 – 2 Caso ocorra atraso no pagamento das parcelas estipuladas, fica desde já acordado que 

essas parcelas serão automaticamente acrescidas dos seguintes ônus: 1) 10%(dez por cento) de 

multa; 2) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e mais correção monetária apurada 

pela variação do IGP-M (FGV). 

4 –  3 Se o atraso nos pagamentos for superior a 90 (noventa) dias, o saldo total do débito será 

considerado vencido antecipadamente, podendo o PROMITENTE VENDEDOR executar o 

montante independente de constituição em mora extrajudicial, acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem prejuízo das cominações previstas na  clausula 4-2. 

4 - 4 As cominações do parágrafo anterior, não elidem a cobrança das demais imputações 

pecuniárias previstas no presente instrumento, importando em cumulação quando verificado o 

inadimplemento contratual das demais obrigações assumidas pelas partes contratantes. 

 TRANFERÊNCIA DA POSSE E DO DOMÍNIO 

 

5 - O PROMITENTE COMPRADOR será emitido na posse, através de escritura pública de 

compra-e-venda que o PROMITENTE VENDEDOR outorgará após a conclusão do processo 

de  registro do parcelamento no Cartório de registro de Imóveis de Planaltina. A outorga do 

domínio se dará, após o pagamento integral do valor total compromissado neste contrato. 

5 – 1 A partir da data de emissão da posse todos os impostos, taxas e contribuições associativas, 

ordinárias e extraordinárias correrão por conta do PROMITENTE COMPRADOR. 

5 – 2 - Uma vez quitado integralmente o preço ajustado, O PROMITENTE VENDEDOR se 

obriga a outorgar a escritura definitiva no prazo de 15 dias, contados da solicitação escrita do 

PROMITENTE COMPRADOR. 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES   

 

6 – Todas as despesas decorrentes da escritura pública de compra e venda tais como 

emolumentos de tabelião, ITBI, REGISTRO, CCIR, e CAR, correrão por conta do 

PROMITENTE COMPRADOR, assumindo o PROMITENTE VENDEDOR 

exclusivamente as despesas com a obtenção das certidões pessoais necessárias à lavratura da 

escritura. 

6 – 1 O PROMETENTE VENDEDOR declara ser integralmente responsável pelo 

pagamento de qualquer comissão de corretagem porventura existente, exonerando o 

PROMITENTE COMPRADOR de qualquer obrigação relativa a essa matéria. 
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7 - O PROMITENTE COMPRADOR  declara conhecer todas as disposições de uso e manejo 

do solo e das edificações  previstas para a área objeto deste contrato, especialmente as  

previstas no Projeto RESERVA ECOLÓGICA MONJOLO constante do processo 

administrativo INCRA nº54700.0021185/2013-51, aprovado conforme Diário Oficial de 

21/08/2015; além das “Normas de Uso e Ocupação do solo” e das disposições constantes da 

ata de fundação da “Associação dos Proprietários na Reserva Ecológica Monjolo” e 

compromete-se a respeitar e cumprir todas as determinações ali constantes, 

VIAS DE ACESSO 

7 – O PROMITENTE COMPRADOR declara e reconhece que o acesso ao imóvel será 

feito somente pela área de servidão comum aos demais adquirentes, caracterizada na planta 

de desmembramento rural aprovada pelo INCRA cuja cópia, rubricada pelas partes, é 

anexada como peça integrante e cuja descrição constará da escritura definitiva, instituindo 

o ônus real na forma do artigo 1378 do Código Civil e autorizando seu registro na matrícula 

da área remanescente 

.8– 1- Considerada a natureza do desmembramento rural, as vias de acesso dadas em 

servidão foram demarcadas sem pavimentação, renunciando o PROMITENTE 

COMPRADOR ao disposto no artigo 1380 do Código Civil para fins de reembolso de 

quaisquer despesas, custos ou investimentos para melhoria e manutenção dos referidos 

acessos. 

8– 2- O PROMITENTE COMPRADOR declara estar ciente de que a área rural ainda não 

está dotada de obras de distribuição de água e energia e que as respectivas ligações deverão 

ser obtidas junto às concessionárias desses serviços públicos, os quais deverão ser 

executados na área de servidão de passagem comum aos demais adquirentes. 

8 – 3- A Associação dos Proprietários da Reserva Ecológica Monjolo representará o 

interesse dos proprietários perante os órgãos públicos. 

IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. 

9 – o presente contrato é celebrado em caráter de irretratabilidade, irrevogabilidade, 

obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, não comportando o 

direito de arrependimento. 

9 -1. Aceitam as partes o caráter de título executivo desse instrumento para, em caso de 

descumprimento, permitir a exigência da reparação que couber independentemente de 

constituição em mora extrajudicial. 

9-2. Qualquer alteração das cláusulas estipuladas somente será válida se feita por meio de 

termo aditivo escrito, assinado pelas partes e eventual tolerância no cumprimento das 

obrigações contratuais em prazos ou por formas diversas do ora pactuado será mera 

liberalidade, não gerando novação ou modificação contratual. 
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 FORO 

 

10 - Fica eleito o foro de Brasília, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado ou especial que seja, para a solução de quaisquer pendências oriundas do 

presente contrato ou dele decorrentes. 

  

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo. 

 

.           Brasília,  de     de 2016. 

 

 

______________________________ _______________________________ 

Promitente Vendedor       Promitente Comprador 

 

 

Testemunhas: 

_____________________________ ______________________________ 

 
 


