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CONTRATO DE
COMPRA E VENDA

Vendedor: David Sohon Wong, r~..::
Compradora: Osmarina Pereira dos Santos
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Objeto:
Um terreno com arca de 160m1localizarlo na Rua Olinda-Rosa da Conce;ç~o.

Capivari _ lnglc<cs do Rio Vennelho - Florian6p<llislSC.
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COlfI'RATO PARTICULAR DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA

, -- "" .... "~'.!160n1l.loC1lli:wd,,naRuu(;liN .. ','

PROMITJ<::>ITE VE!'ÕDEDOR,'o Sr.:Da~id'Sohollcwó':'i, CPF n' 605.214,7JO.Q4, RG
n' 300.327.86.31, b[Il-~;leiro,analista ~e .i,len,as, maio" residente e
domicillad~ na Rua Quadra"gular, 263 Bairro Ip,l\l~se.
FlorianópoliOl/SC. -~

PROMITF.:"iTE CO;\lPRADORA. a Sra. O!nlarin~ Pereira l!o~Santos, CPF n"
761.551.619/68, RG n' 4820.234-7, brasileira, comerciante, maior,
re~iden!e e domiciliado na Rooovia Jo;;o Gualberto Soares, 14\4-
B~,rro lng:e\es - Florianópolis/SC. '

lJl,lÓV£L OllJETO DO CONTRATO, Um rerreno, situado no distrito de \ngl~scs do
Ria Vermolho, Floria,,6poli,/SC, com umu fr~ção jde~l de 160m

l
de uma Mea total d~

400m', eom as segu:nles medidas e divisas, frente ("tl) com S,OOmextremado com ~ Rua
Olinda Rosa da Coneeiçao; fundos (norte) com S.OOmextremado com lerras d~ Jo.t Lucio
dos San10<; lale,..,l direita (oeSle), por. uma .Hnha:deI20,OOm extremado com terras de
Ivan:;ns BourdOl e Renaldo Wahricl::- i;]ateral;esquerdã(l.:.te); por-Unta linha de 20,OOm
eXlremado com terras de D<>m;ngosPauliiiõ-:clO,-Siuttos'-e Edama: Fagundes de Agapilo.
EsCrilunl de Ces~Ao de direitos de posse e.berSeilorialó, laVlllda nO Cartório Natividade, nos
ii\l1"oSde Ese,ilcras número 4ó, IIs folhas'Õs'7'.,,,'ll:"clO,li, I~~,' ,Iru'

1'1;0.\11' 'i' ... \'E~I.lt:I;;)K ,> ~;r,'lh,"RlcS\lljü'li,."v.i;"l:,CPF lI".:5 2:- ~,'

Pelo presente in,tru",emo, " promilenlb\ieiidedo,li se' côinp~mele a vender e ceder seu.
direitos ~olne o imóvel obJelo dCSlOcomra!o, e a promitente compradola :.dquiri-lu e
assl.U\lir todas ~ ohrigações e encargos que incidirem' sobrc o mesmo, mediamc as

seguintes diasulas:

Cl~u"ula Primeira _ O preço do imóvel ora aju~Uldo enlre as partes. ~ de R$ 17,200,00
(dezes5c," mil C duzemos reais), valo: que deve,ã'"';erâ pagn de forma li 'vista. na data de

assinatura dc~!e contra:n.

Chlu,ul" Se~umla ~ A posso do imóvd, objcto de,te con~alO. se,á transmitida"
Pron,;to"to Cnmp"dom irnediaTame~tc ao eumprimento da clameIs p,imei'3 de$l~

,">!rumenlo

Chiusula Terceira _ A partir da data da assiaatura dosle contrato. correrão por cont"
i:!..dusivado Promiteme Comprndor lQd~~'";;""in,p~,lÓs, taXas oa conlrib'~içiks fiscais de
qualquer natureza penillCnle a area eon;pq:dii:,'ÁS de~s~, ',;om (, con,umo de água e luz,

0 ••.•••••. ," •• '•••• , •• _--- .'

incideme sobre o imó~el, .obje~~-,.d~S!!i.'.Ç:ÇDtri'.!'?~~~~.~e I !'i~l'OnSabi}idade do Promitente

I,f~~'.'~p~a.d.?r..,.,,,"' J~c' [,'OU"de ~Ij~~~e l"Jenfei\nri""l 14fadi- r.a L .• ,j, L. ,~,'

Ih '''., _"~"', ..~,:,; \,r'\l1;,~'?íi7.cal',-"J~,':'_U,l.'"r"
: .t, Cláu.uls Quart~ __ Até s ,data da ,•."in.lura'deslé'.:ohtrnlO;' O Promitenle Vendedor" o

re<?onSavc1 por qClól.isq""rdividas de il"P'?~.s,'í:'lP'll!"!'3,()~;ventl!m eXi<lemes.
,.' • ~.,,~ ~_,,_~"""T~'
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Chju,ul~ Quinl" _ o pr~'CLllecun:ratu c:coníinnall"io ccl~brado, sob Bcondi,,~o expressa
de .su" i"evullubi\iJode e ;=tratabiiLdade, excluindo totalmente a po"ibilldade de
arn;pendjmcnto. res?"ndendo evident~n,",ite O. promitente vendedor pel:l evicção de
direito, desd~ que ~umprido O pagamento. do_valors:m~lante "" Clilusula Primeira desle
InslnJmenIO.. '.' ... ', '~';'::H,:~"":'.'•..

, .. .~- . .
ÇI~u.ulB SoxtQ _ Para IOOOSos fim; de dit.eilo oS contratanles deciar,,;n aceitar o presente
contraiO nos expressos lennoS ~m quetfpJ~Bb!:dC;~:?~gM~~s ••,a.ii. se~. herdeiro. e

sucessores a bem de fielm~nt" cumpri-lo. :'!f' ,I',' ,.•,.;",. ",,,0" ,. ,,_....' _ ..•.~.~<~.L. U'-'"'L' ~"..,""
_;- '..•..,~:/'o;r;;trla"o.l\~•..",'.'" :

Para dirimir qualquer que.stão-iudicial:qucJdire:.ll(pu\indin:larnente.vent.~ ~ decorrer do
presente con!IalO de compra e venda.r.as~parteS,.,~legem o Foro da Comarca de
Flonanópolis. Capital do E.td<10de Sant~;>ç;_~mri.na:'~l1!.~~~,mcía e:,prcsiJ de qualquer
outro, por mais privilegiada que seja QUpu«a vir" ser..

,
E por eStarem as partes concordes com ludo o que se encontra diipuslo no presente
in.tromento particular, após li<1oe ~.tando de conformi<1ade <;001O'que foi <:ombinado e
estabelecido, a•• inam-no na pre,ença de duas testemunha .•, em 02 (duas) vias de igual loor
c forma, dest;nando-.e UIT.• via pard ",da uma dM partes ;m~essada

,. ,,,'

Testemunha Testemunha

-------_._-----
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PODER JUDICIÁRIO 
Comarca da Capital
Vara da Família e Órfãos de Santo Antônio de Lisboa - 100% Digital

Endereço: Rodovia SC 401, km 10, ao lado do Terminal Urbano de Santo Antônio TISAN, Santo Antonio de Lisboa - CEP 88050-001,
Fone: (48) 3287-5051, Florianópolis-SC - E-mail: nortedailha.familia@tjsc.jus.br

Autos n° 0023149-98.2009.8.24.0023/01 

Ação: Execução de Sentença/PROC 
Exequente: Chistiano Borgaro
Executado: Osmarina Pereira dos Santos Naiverth

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante do teor da petição de fl. 193, ressalto que o art. 835, XIII,

do CPC prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em 

especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do 

devedor (cf. Recurso Especial nº 901906/DF (2006/0248339-2), 4ª Turma do STJ, Rel. João 

Otávio de Noronha).

Desta forma, defiro a penhora do direito possessório do 

executado sob o imóvel descrito às fls. 175-177.  

Ao oficial de justiça para proceder a avaliação do bem, nos 

termos do art. 154, V, do CPC.

Após, intime-se o executado sobre a penhora realizada.

Florianópolis (SC), 06 de fevereiro de 2017.

Gabriela Sailon de Souza Benedet 
Juíza de Direito


