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Proprietário: CPF: 

Cônjuge: CPF 
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Endereço:     Nº 

Bairro: Cidade: 

Telefone/celular: E-mail: 

Matrícula:     Livro:     Fls:    

Tipo Imóvel: Valor R$. Condições 
7 
 

Pela presente autorização para venda de imóvel, que é feita em cumprimento à Resolução 458/95 do CONFECI, o(a)(s) 
PROPRIETÁRIO(A)(S) acima qualificado(a)(s), autoriza(m) a JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, sociedade 
empresária inscrita no CNPJ sob o n° 30.619.009/0001-46, inscrita no CRECI MG n° 5823, estabelecida na Rua Santa 
Bernadete, 81 – Todos os Santos, nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, a promover em 
caráter irrevogável, irretratável, a venda, permuta ou cessão do imóvel de minha(nossa) propriedade, descrito no 
preâmbulo desta, o que é feito nos seguintes termos: 
1) O(A)(s) denominados(as) PROPRIETÁRIO(A)(S) declara(m) que o(s) imóvel(eis) ora colocado(s) em negociação 
encontra(m)-se livre(s) e desembaraçado(s) de ônus e agravantes de quaisquer natureza e em perfeitas condições de 
uso e habitabilidade. 
2) O(A) contratante(s) autoriza(m) a contratada Jair Amintas Negócios Imobiliários, a promover a irrestrita divulgação 
de fotos e dados do(s) imóvel(is) objeto da presente no jornal, balcão, site, TV ou quaisquer outros, desde que idôneo. 
3) O prazo de validade desta autorização de venda é de ______ dias, a contar de sua assinatura prorrogando-se 
automaticamente por igual período caso não haja manifestação por escrito das partes, e com a antecedência de 10(dez) 
dias do vencimento deste. 
4) A comissão pela intermediação da venda é de 05%(cinco por cento) sobre o valor total da negociação, a ser paga 
pelo(a)(s) contratante(s) à Jair Amintas Imóveis Ltda, no ato do recebimento do sinal do negócio. Esta será integralmente 
devida se vencido o prazo aqui estabelecido, o negócio se concretizar com qualquer pessoa natural ou jurídica, que 
tenha sido apresentada pela CONTRATADA. (art. 727, do código civil). 
5) A comissão de corretagem ora ajustada não será devolvida em nenhuma hipótese, ainda que o negócio venha a ser 
distratado em virtude do arrependimento das partes (arts.724,725, do Código Civil).                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

Fica eleito o foro da comarca de Montes Claros/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
como o competente para dirimir quaisquer dúvidas e/ou pendências decorrentes da presente autorização. 

 
Assim, por estarem as partes justas e contratadas e de pleno acordo, assinam a presente autorização, juntamente com 
as testemunhas a tudo presentes, prometendo cumpri-la e fazê-la cumprir tão fielmente quanto nela se contém.                                   
        

Montes Claros,            de                            de  2018.           

 
____________________________________________ 

                                                                         Jair Amintas Negócios Imobiliários 
 

 
 

_____________________________________________                            __________________________________________ 
                                                                 Proprietário            Cônjuge 
 
 
Concedo à empresa Jair Amintas Imóveis Ltda, SEM EXCLUSIVIDADE DE VENDA do imóvel objeto da presente autorização. 
 

 
 

_____________________________________________ 
Proprietário 
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