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CONDIÇÕES GERAIS

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O  CONCESSIONÁRIO firmou com o Município de Goiânia-Goiás o Contrato n°
039/90, através do qual foi concedido ao mesmo a exploração de serviços funerários e
implantação de uma necrópole, tipo parque, a ser edificada em terreno de propriedade do
CONCESSIONÁRIO, situado às margens da Rodovia GO-020, na altura do Km 08, com
confrontações  e  limites  definidos  pela  Escritura  Pública  de  Compra  e  Venda  do  dia
10.05.91, lavrada às folhas 193/194 do livro nº 096 nas notas do 4° Tabelião da cidade de
Goiânia,  e  registrada  sob  o  n°  de  matrícula  R-5-27,  188  no  Cartório  de  Registro  de
Imóveis da 4ª Circunscrição. Sendo que a construção da presente necrópole teve a sua
aprovação por todos os órgãos competentes.

1.2  –  O  CONCESSIONÁRIO compromete-se  em  ceder  por  meio  deste  instrumento
particular ao CLIENTE o uso perpétuo da unidade já descrita no anverso deste.

1.3 – O objeto do presente destina-se à guarda dos retos mortais do CLIENTE e/ou de
quem este indicar.

1.4 – O jazigo é composto de 3 ou 6 gavetas, separado por quadras e módulo, com cada
gaveta padrão estabelecida nas seguintes medidas: 2,20m de comprimento x 0,95m de
largura x 0,65m de altura.

1.5 – Em sendo solicitado pelo CLIENTE o sepultamento/inumação de urna com medidas
superiores  ao  que  comporta  a  gaveta  do  jazigo  do  qual  é  cessionário,  o
CONCESSIONÁRIO oferecerá para locação uma gaveta especial por uso temporário a
ser utilizado até o limite legal para a exumação e remoção para o jazigo do  CLIENTE.
Todas  as  despesas  referentes  a  estes  procedimentos  deverão  ser  arcados  pelo
CLIENTE.

1.6  –  O  endereçamento  do  jazigo  somente  será  realizado  pelo  CONCESSIONÁRIO
quando  da  quitação  do  contrato  ou  em caso  de  uso  antes  da  quitação,  mediante  o
cumprimento das Cláusulas 4.8 e 3.1, com a escolha do CLIENTE ou seu sucessor em
caso de falecimento deste, com comparecimento ao Cemitério para os procedimentos
próprios.

2 – CLAÚSULA SEGUNDA – FORMA DE REAJUSTAMENTO

2.1 – O CLIENTE e sucessores obrigam-se a pagar ao CONCESSIONÁRIO as parcelas
descritas no anverso, que serão corrigidas anualmente, com base na variação do INCC.
Se  durante  o  pagamento  das  parcelas  descritas  no  anverso,  o  índice  pactuado  for
cancelado,  suprimido,  descontinuado,  ou  sofrer  qualquer  outro  aleijamento,  o
CONCESSIONÁRIO adotará  outro  índice  similar  e  que  represente  o  mais  próximo
possível  as  variações  dos  custos,  dos  insumos e  da  mão  de  obra  aplicados  para  a
construção da referida unidade.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

3.1 – Na hipótese de o  CLIENTE desejar pagar por antecipação quaisquer parcelas do
preço, será considerado o seguinte:
a) A antecipação só será feita sobre a(s) última(s) parcela(s) vincenda(s);
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b)  O  CLIENTE pagará,  além  do  valor  reajustado  para  o  mês  em  que  efetivar  a
antecipação, a quantia correspondente à variação “pro-rata die” do índice pactuado entre
o dia em que se efetivar o pagamento;
3.2  –  As antecipações de pagamento  na implicarão em novação  ou modificação dos
critérios de reajustamento ou quanto à maneira de pagamento aqui estipulada.

4 – CLÁUSULA QUARTA – MORA E INADIMPLEMENTO

4.1 – O atraso no pagamento de parcelas do valor relativo à cessão de uso perpétuo de
jazigo,  bem  como  se  quaisquer  outras  quantias  previstas  neste  contrato,  sujeitará  o
CLIENTE a pagar ao CONCESSIONÁRIO:
a)  o  valor  da  dívida  vencida  reajustada  monetariamente  pelo  indexador  contratual
acrescida da variação “pro-rata die” do índice pactuado entre a data do vencimento da
obrigação e o dia em que efetivar o pagamento;
b) Juros moratórios admitidos no mercado;
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida.

4.2 – As sanções supra serão automaticamente aplicadas tão-somente pelo atraso no
pagamento  de  parcelas  do  preço  e/ou  taxas,  sem  dependência  de  notificação  ou
interpelação  e  sem  prejuízo  de  cominações  e  outras  deste  ajuste.  Fica  certo  o
recebimento de parcelas em atraso, não constituindo novação ou renúncia às garantias
previstas.

4.3 – Fica estabelecido que decorrido 90 (noventa) dias, após o vencimento de qualquer
obrigação (preço e/ou taxas)  ou de 3 (três)  parcelas mensais vencidas e não pagas,
poderá ser o  CLIENTE notificado e interpelado para escolher, tácita ou expressamente,
entre  a  rescisão ou  a  manutenção  do  contrato,  cuja  opção  última  será  via  então do
obrigatório pagamento do valor em atraso, dentro de 10 (dez) dias.

Parágrafo 1º - O pagamento em atraso é sobre o débito total, ou seja, sobre toda quantia
devida pelo faltoso. Fica estabelecido que o pagamento em atraso incluirá o principal e
acessórios, mais o reajuste pelo índice contratado de correção estabelecida “pro-rata die”
sobre o débito e tudo o mais devido na conformidade deste contrato. O pagamento em
atraso realizar-se-à no escritório do CONCESSIONÁRIO, ou onde este vier a indicar. 

Parágrafo 2º - Não purgada a mora proceder-se-á da seguinte forma:
a) Estará rescindido de pelo direito o presente contrato.
b) Após a rescisão com o INADIMPLENTE, este terá direito a restituição do valor pago;
devidamente  atualizado  pelo  mesmo  índice  previsto  para  reajuste  das  parcelas,
restituição esta que será paga nas mesmas condições do parcelamento efetuado pelo
cliente referente à unidade em questão (Cláusula Primeira), procedimento este também
adotado em caso de desistência.
c)  O  CLIENTE pagará  ao  CONCESSIONÁRIO,  a  título  de  perdas  e  danos  e  como
cobertura das despesas administrativas operacionais,  20% (vinte por cento) do valor
integral atualizado do objeto do presente contrato, sendo que esta porcentagem será
deduzida do valor a ser restituído ao CLIENTE. Esta cobrança será também efetuada em
caso de desistência.

4.4 – O CLIENTE terá o mesmo direito de rescisão do contrato, caso haja inadimplência
ou o não cumprimento por parte do CONCESSIONÁRIO de qualquer de suas obrigações
legais ou contratuais.
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4.5 – O CLIENTE autoriza no ato deste Compromisso de Cessão Para Uso Perpétuo a
remoção dos restos mortais depois de transcorridos os prazos legais, contados da data do
sepultamento, caso esteja inadimplente.

4.6  –  Sobrevindo  a  inadimplência  prevista  nesta  Cláusula,  caso  haja  restos  mortais
depositados no jazigo ora cedido e depois de transcorridos os prazos legais, os mesmos
serão removidos para o Ossário Geral (In Memorian) da Necrópole.

4.7 – Qualquer concessão ou tolerância por parte do CONCESSIONÁRIO não implicará
em  novação  das  obrigações  assumidas  pelo  cessionário,  pois  tratar-se-á  de  mera
liberalidade do CONCESSIONÁRIO.

4.8 - Somente serão permitidos o endereçamento do jazigo ou os sepultamentos antes da
quitação total do preço do presente compromisso em caso de parcelamento, quando o
CLIENTE estiver rigorosamente em dia com os pagamentos das parcelas definidas no
anverso deste documento, e já tiver paga 50% (cinquenta por cento) do total ajustado
(valor total do contrato, atualizado o valor do jazigo). Caso ainda não tenha atingido este
percentual,  o  CLIENTE deverá  complementá-lo,  na  forma  estabelecida  na  Claúsula
Terceira – Antecipação de Pagamento.

5 - CLAÚSULA QUINTA – TRANSFERÊNCIA

5.1  –  O  CLIENTE poderá  em  qualquer  época,  transferir  o  presente  compromisso  a
terceiros  desde  que  esteja  absolutamente  em  dia  com  suas  obrigações  e  que  a
transferência tenha a prévia anuência do CONCESSIONÁRIO. Ocorrendo a transferência
antes  da quitação das parcelas,  o  futuro  Cliente  assumirá  o  restante  das prestações
vincendas. A taxa de transferência fica desde já estabelecida em 10% (dez por cento)
sobre o valor do jazigo constante da tabela vigente.

5.2 – Transferências após o falecimento do  CLIENTE somente conforme previsão legal
dos Direitos Sucessórios.

6  –  CLÁUSULA  SEXTA  –  ATIVIDADES  INDISPENSÁVEIS  À  PRESERVAÇÃO  DE
JAZIGOS

6.1 – Não estão inclusas no valor estabelecido no presente contrato para a cessão de uso
perpétuo  do  jazigo  as  despesas  relativas  à  tarifas  de  Funerária,  sala  de  velório,  ao
sepultamento, administração, paisagismo e ajardinamento do Cemitério Parque Memorial
de Goiânia, com o que o CLIENTE concorda plenamente.

Parágrafo  primeiro  -  As  despesas  referentes  às  atividades  de  vigilância,  limpeza,
jardinagem,  urbanismo,  pintura  e  outros  encargos  gerais  relativos  o  jazigo  cujo  uso
perpétuo está sendo cedido por meio deste contrato, deverão ser arcadas integralmente
pelo  CLIENTE,  o  qual  se  obriga  a  pagar  SEMESTRALMENTE  uma  quantia
correspondente  à  realização  de  tais  atividades,  inclusive  no  que  se  refere  ao  valor,
reajuste e forma de pagamento.

Parágrafo segundo – A quantia semestral mencionada no parágrafo anterior começará a
ser cobrada 06 (seis) meses após a quitação do valor à cessão de uso perpétuo de jazigo,
endereçamento ou utilização para uso imediato.

6.2 – O CLIENTE declara expressa e irrevogavelmente que se sujeitará às determinações
do CONCESSIONÁRIO quanto ao material, forma, cor e ainda, aos dizeres utilizados nas
unidades,  bem  como  a  qualquer  ornamentação  futura,  tendo  em  vista  o  projeto
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arquitetônico  aprovado  pelo  Município  de  Goiânia  quando da  concessão.  O estilo  do
Cemitério é tipo Parque, não podendo ser alterado. 

6.3 – O CLIENTE declara ter ciência, neste ato, do regulamento do Parque Memorial de
Goiânia, aceitando-o sem restrições, o qual faz parte integrante deste compromisso.

7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 – O presente compromisso obriga e vincula não só os contratantes, mas também os
seus sucessores a qualquer título.

7.2 – Fica assegurado ao  CLIENTE o direito de arrependimento deste compromisso de
Cessão nos limites do que determina o Artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

7.3 – O foro eleito para processar ações derivadas deste negócio é o da Comarca de
Goiânia-GO, e com renúncia dos contratantes a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, independente do domicílio atual ou futuro dos contratantes.

7.4  –  Este  compromisso  não  implica  em  nenhuma  obrigação  referente  a  serviços
funerários nem inclui ou isenta de taxas e tarifas de Cemitério.

7.5 – Após a quitação plena das parcelas do preço deste ajuste, o CLIENTE receberá em
sua residência o título definitivo de cessão para uso perpétuo.

7.6  –  As  partes  contratantes,  após  terem  tido  conhecimento  prévio  do  texto  deste
instrumento  e  compreendido  o  seu  sentido  e  alcance,  tem  justo  e  acordado  o
“Compromisso de Cessão Para Uso Perpétuo” da unidade descrita e caracterizada neste
ajuste,  entendido  que  o  presente  negócio  jurídico  regular-se-á  pelos  presentes  itens
contratuais sucessivos, mutuamente aceitos e outorgados.

7.7 – A eficácia do presente compromisso de cessão é subordinada ao pagamento
integral do preço sob condição resolutiva expressa.

Declaração: Declaro  estar  ciente  e  de acordo  com as  condições  gerais  do  presente
compromisso de cessão para uso perpétuo e do regulamento interno.

Representante Legal Cliente


