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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO 
 DE VENDA E COMPRA QUITADO 

 

 

VALOR: R$ 000.000,00 (zero mil zeros Reais). 

 

 

Pelo presente instrumento particular de compromisso de venda e compra quitado, 
entre partes, de um lado, como promitente vendedor, doravante denominado 
simplesmente "VENDEDOR", nome, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da 
cédula de identidade RG nº.: 000.000-00 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n. 
000.000.000-00, neste ato assistido por sua esposa, nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portadora da cédula de identidade RG nº.: 000.000-00 SSP/SP, inscrita no 
CPF/MF. sob n. 000.000.000-00 casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na 
vigência da Lei n. 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Cidade, na Rua ________ 
_________, Bairro, CEP ______; e, de outro lado, como promissário comprador, 
doravante denominado simplesmente "COMPRADOR", PAULO RODRIGO AMARAL 
COLPAERT MARCOCHI, brasileiro, solteiro, nascido em 18/02/1984 natural de São 
Paulo/SP, engenheiro civil CREA nº.: 507.055.013-2, portador da Cédula de Identidade 
RG. nº.: 22.164.164-6 SSP/SP expedido em ___/___/____ CPF. nº;: 326.895.978-45, 
residente e domiciliado à na Rua José Alexandre Có, 38 – 503 -  Vila Caiçara, CEP 11706-
430 - Praia Grande; os quais têm justo e contratado o seguinte, que se obrigam a cumprir 
e respeitar, à saber: 

1 - Que ele "VENDEDOR", tornou-se senhor e legítimo proprietário, completamente livre 
e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, impostos, taxas, dúvida ou dívida de 
qualquer natureza, do seguinte imóvel situado na Cidade e Comarca de Praia Grande, 
Estado de São Paulo, perímetro urbano, à saber: O LOTE DE TERRENO N. X (xis) da 
QUADRA N. 00 (ZERO ZERO) da "VILA QUAL", que recebeu como emplacamento o n. 
0.000 (zero mil, ) da RUA NOME, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para a referida 
rua, por 30,00 m (trinta metros) da frente aos fundos, do lado que divide com o lote n. x, 
de outro lado mede 30,00 m (trinta metros) e divide com o lote X, e nos fundos mede 
10,00 m (dez metros) de largura e divide com o lote XX, perfazendo a área de 300,00 
m2 (trezentos metros quadrados). Foi havido consoante os termos dos registros ns. X, 
y, z na MATRÍCULA Nº 00.000 do Oficial de Registro de Imóveis de Praia Grande. 
Cadastrado na Prefeitura Municipal de Praia Grande, como contribuinte n. 00000.000-
00; 

2 - Que, o VENDEDOR assim possuindo o imóvel descrito, pelo presente, se 
compromete vendê-lo ao ora COMPRADOR, PAULO RODRIGO AMARAL COLPAERT 
MARCOCHI, e esta por sua vez adquiri-lo, mediante o preço certo e previamente 
convencionado de R$ 000.000,00 (zeros mil Reais), recebido anteriormente e preço do 
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qual ele VENDEDOR dá ao COMPRADOR plena, geral e irrevogável quitação de pago 
e satisfeito, para não mais o repetir 

 3 - O COMPRADOR entra na posse do imóvel, a partir desta data, correndo a partir de 
então conta dele COMPRADOR, o pagamento das taxas, tributos e impostos e demais 
despesas que incidirem sobre o imóvel, mesmo que lançadas em nome de terceiros; 

4 - Que, ele VENDEDOR, tendo recebido a quantia avençada, outorga neste ato, 
procuração pública específica, em caráter irrevogável e irretratável, para que possa ele· 
COMPRADOR providenciar a lavratura da escritura em seu próprio nome ou a quem 
vier indicar, inclusive da Sociedade de Propósito Específico – SPE, que venha a ser 
criada; 

5  - Todas as despesas com sua escritura, imposto de transmissão de bens imóveis e de 
direitos a eles relativos, registros, e o mais que incidir, serão de responsabilidade dele 
COMPRADOR ou eventuais adquirentes; 

6 - Todos os tributos, taxas e demais despesas incidentes sobre o imóvel objeto deste 
instrumento, devidos e lançados até a entrega das chaves ao COMPRADOR, são  de 
responsabilidade dele VENDEDOR. 

7- O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se 
por si, seus herdeiros ou sucessores em fazê-lo sempre bom, firme e valioso, 
respondendo pela evicção de direito se denunciados da lide; 

8 - Fica eleito o foro da Comarca do imóvel, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento; 

9 - No caso de qualquer uma das partes tiver necessidade de recorrer aos meios judiciais 
para haver seus direitos, a parte julgada culpada pagará em favor da inocente, todo o 
débito afinal verificado, além de custas processuais e honorários advocatícios da parte 
julgada vencedora; 

10 - Declara o VENDEDOR, sob as penas da Lei e responsabilidade civil e criminal, que 
não pesa contra si, qualquer ação real ou pessoal reipersecutória que possa pôr em 
risco o imóvel objeto deste instrumento; 

11 - Pelo VENDEDOR foram apresentadas as certidões de propriedade com negativa de 
ônus; de distribuições de ações e execuções cíveis, fiscais, criminais e dos juizados 
especiais federais criminais adjuntos; certidões conjuntas negativas de débitos relativos 
aos tributos federais e à dívida ativa da união; certidões negativas de débitos trabalhistas; 
certidões negativas de distribuições trabalhistas; negativa de impostos municipais; as 
quais ficarão em poder do COMPRADOR; 

12 - Pelo COMPRADOR foi dito que  tendo pleno  conhecimento  do teor da Lei 
Federa/ n. 7.433/85 e do Decreto 93.240/86 que a regulamentou, examinou e aceitou as 
certidões apresentadas; 

13 - As partes contratantes autorizam o Sr. Oficial do Registro de Imóveis competente a 
proceder às averbações e registros necessários aos fins legais e de direito. 
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Por estarem de acordo, assinam em duas (02) vias de igual teor, para que produza os 
efeitos legais e de direito. 

Praia Grande, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

________________________________                              ________________________________ 
Nome (vendedor – marido)                                           Nome (vendedor – esposa) 
 
 

_______________________________ 
Nome (comprador) 
 

 

________________________________     ________________________________ 
Testemunha 1 - Nome                            Testemunha 2 - Nome 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Dario Luiz Gonçalves 

AOB-SP 29922 
Advogado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(I!) TABELIONATO 

Rua Jacob E 

Fone: ( 
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Praia Grande, ___ de ____________ de 2021. 

 

 

____________________________________ 
Paulo Rodrigo Amaral Colpaert Marcochi 
Procond Construtora e Administração Condominial 
CNPJ/MF sob o nº.: 22.469.015/0001-36  
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____________________________________ 
Paulo Rodrigo Amaral Colpaert Marcochi 
CPF/MF sob o nº.: 326.895.978-45 

 

 

____________________________________           ____________________________________    
Nome                                                                  Nome 
RG                                                                       RG 
Testemunha 1                                                     Testemunha 2 
 

 

____________________________________ 
Dario Luiz Gonçalves 

AOB-SP 29922 
Advogado 

 

 

 


