
Autorização de Venda de Imóvel

Nome do Contratante

Endereço Residencial Bairro

e-mail

Nome do Cônjuge

Estado

Descrição do imóvel

Endereço do imóvel

Valor Condomínio

Características do Imóvel Área Privativa (m2):

Situação do Imóvel

Vazio Em construção Proprietário Reside Alugado até

Valor Saldo devedorPrestação

Condições de Pagamento

À vista A/C Financiamento Troca Outros

Condições

1ª) A presente autorização de venda com exclusividade, tem o seu amparo na Lei 

6.530, Art. 20, Item III, de 12/05/78, na Resolução COFECI nº 458/95, de 

15/12/95 e nos artigos 722 a 729 do Código Civil Brasileiro;

2ª) É concedida pelo prazo de _______(___________________________) dias 

úteis, a contar desta data. Este contrato renova-se automaticamente por igual 

período, salvo comunicação por escrito 15 (quinze) dias antes do término. 

3ª) - O (A) (s) contratante (s) se compromete (m) a pagar os honorários de ____% 

(___________________) a (o) contratado (a), desde que a compra, venda ou 

permuta seja feita dentro do prazo acima estipulado, ou na sua prorrogação, que 

será descontado proporcionalmente no ato do sinal do negócio dado pelo (a) 

promissário (a) comprador (a). No caso do sinal do negócio ser inferior à 

comissão, o saldo será abatido na mesma proporção, no pagamento das 

parcelas;

4ª) O cancelamento da presente autorização antes do vencimento estipulado na 

cláusula segunda, obrigará o contratante a pagar a contratada a importância de 

um salário mínimo vigente, esclarecendo-se que o valor referenciado servirá 

como ressarcimento de despesas publicitárias e outras, sendo devido, ainda o 

valor de 5%(cinco) do valor do bem caso haja a venda direta do imóvel por parte 

do contratante, consoante impõe o artigo do 725 do Código Reale.

5ª) - Estando vencido o prazo acima estipulado, o direito aos honorários 

substituirá conforme o estipulado pelos Artigos 722 a 729 da lei 104069/2002, 

novo CCB.

6ª) - O (A) contratado (a) autorizado (a), se compromete a não medir esforços no 

sentido de comercializar o imóvel, dentro das condições acima estipuladas, 

agindo de forma legal, obedecendo fielmente as Leis e ao Código de Ética da 

Profissão, estabelecido pelo CONSELHO FEDERAL E CORRETORES DE 

IMÓVEIS - COFECI e os Artigos 722 a 729 do Código Civil Brasileiro;

7ª) - O (A) (s) contratantes (s) se responsabiliza (m) por todas as informações 

aqui prestadas acerca do imóvel objeto da presente autorização;

8ª) - Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Autorização as partes 

elegem o Foro da cidade de Brasília/DF, renunciando-se a outro por mais 

previlegiado que seja.

Brasília-DF, _____de_______________de_________

SEPS 705/905 -  Bl. C - Ed. Mont Blanc Salas 442 e 444 - Brasília-DF  (61) 3244-1787 - 3443-6074 

CNPJ: 72.643.760/0001-28 - IE: 07.582.012/001-60 - www.imobiliariabrasilia.net.br   -   contato@imobiliariabrasilia.net.br

_________________________________ _________________________________
CONTRATANTE (S) CÔNJUGE DO CONTRATANTE (S)

_________________________________
CORRETOR AUTÔNOMO

 Inscrição/IPTU:

Área Construída:

Valor: R$

FGTS

IMOBILIÁRIA BRASÍLIA
CJ. 17829 Administração - Compra - Venda

CPFNº IdentidadeProfissão

CPFNº IdentidadeProfissão

Cidade Ponto de ReferênciaEstado CEP

Pavimentos Total de Unidades Unidades por Andar  Andar do Imóvel

Frente Fundo Meio  Lateral  Vazado
Localização Posição do Sol

Nascente  Poente Perpedicular

Cidade

CEP Telefone Resid.

R$

Celular

Observações gerais

picote

02 blocos com 50 jogos 2 vias auto copiativo numerados grampeados na parte de cima e com picote 
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