
 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

 

Documentos Necessários: 

 Valor da dívida.   

 Assinatura e rubrica de todos os envolvidos no instrumento, em todas as vias do contrato 
apresentadas. Não se tratando de contrato firmado no âmbito do SFH ou do PMCMV, todas as vias do 
instrumento particular devem conter o reconhecimento de firma por autenticidade do devedor e 
credor e por semelhança das testemunhas. 

 Informação quanto a apresentação das certidões positivas e/ou negativas de ônus e ações 
expedidas pelo registro imobiliário. 

 Informação quanto a dispensa ou a apresentação das certidões fiscais e de feitos ajuizados.   

 Declaração de que o imóvel não responde por dividas do condomínio. 

 Se o devedor for pessoa física solteira, viúva, separada ou divorciada, deve constar declaração de 
que não vive em união estável (no contrato ou avulsa). 

 Se o DEVEDOR é proprietário e deve constar a anuência dos cônjuges (exceto se casados pelo regime da 
separação convencional de bens após 11/1/2003 ou pelo regime da participação final nos aquestos – ambos 
necessária apresentação do pacto antenupcial) ou alvará judicial (imóvel de menores ou incapazes). 

 Se o devedor for pessoa física, deve constar declaração de que o devedor não está vinculado à Previdência 
Social ou ao INSS, e não está, igualmente, equiparado à empresa, não estando, assim, sujeito à apresentação da 
CND do INSS? (Instrução Normativa da RFB nº 971/2009; Art 47, I da lei 8.212/91). 

 Se o devedor for pessoa jurídica deve ser apresentada a CND do INSS e da Receita Federal ou 
declaração de que o imóvel não faz parte do ativo imobilizado (ou faz parte do circulante) e que a 
atividade da empresa é a comercialização de imóveis (artigo 47, I, b da Lei 8.212/91). 

 Se o devedor for pessoa jurídica deve ser apresentado o contrato social, alterações contratuais e 
certidão simplificada expedida pela junta comercial vigente (90 dias). 

 Se o devedor estiver sendo representado por procurador deverá ser apresentada procuração. 

 As testemunhas devem estar devidamente qualificadas (nome e CPF). 

 Se o imóvel foi objeto de consolidação de propriedade deverá constar previamente à compra e 
venda a averbação de leilões negativos. 

 O  imóvel deve estar descrito exatamente como consta na matrícula (descrição do terreno, área do 
terreno, existência de construção, área construída). 

 Se for imóvel rural, apresentar: CCIR do último exercício, CND do ITR e CAR. 

  Certificação do INCRA:  
Art. 10. A identificação da área do imóvel rural, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 176 da Lei no 6.015, de 
1973, será exigida nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento e em qualquer 
situação de transferência de imóvel rural, na forma do art. 9o, somente após transcorridos os 
seguintes prazos:  
□ Imóveis superiores a 250 hectares: obrigatório; 
□ Imóveis com área de cem a menos de duzentos e cinquenta hectares: a partir de 30/10/2017. 
□ Imóveis com área de vinte e cinco a menos de cem hectares:  a partir de 30/10/2022. 
□ Imóveis com área inferior a vinte e cinco hectares: a partir de 30/10/2024. 



 

 Guia de FRJ.  

  Se na matrícula incidir algum ônus impeditivo de alienação (hipoteca cedular, hipoteca de SFH, 
penhora da União Federal ou do INSS ou de autarquias e fundações federais – art. 53, par. 1º da Lei nº 
8.212/91, hipoteca do Banco da Terra, cláusula de inalienabilidade, promessa de compra e venda 
referindo terceiro, averbação de indisponibilidade de bens), deve ser apresentado requerimento 
firmado pelo credor autorizando expressamente o cancelamento, com firma reconhecida por 
autenticidade. 

 Se na matrícula incidir algum ônus não impeditivo de alienação (hipoteca comum, penhora, 
servidão, usufruto), esse ônus deve ser mencionado expressamente no contrato. 

 Havendo cláusula/previsão no contrato de analisar ordens de indisponibilidade no CNIB tanto em nome do 
vendedor como em nome do COMPRADOR e havendo indisponibilidade de bens gravada no indicador pessoal 
do (s) adquirente (s) o contrato NÃO PODERÁ SER REGISTRADO, pois considera-se resolvido de pleno direito. 

Todos os documentos devem ser apresentados em via original, em cópia autenticada pelo 
tabelionato de notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


