
 

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

 

Documentos Necessários: 

� Contrato particular de compra e venda e alienação fiduciária.  

� Assinatura de os envolvidos no negócio jurídico e rubrica em todas as vias do contrato apresentadas 
para registro.  

� Não se tratando contrato firmado no âmbito do SFH ou PMCMV, deve conter o reconhecimento de 
firma por autenticidade do vendedor, comprador/devedor e credor, e por semelhança das 
testemunhas. 

� O contrato deve conter a identificação (nome completo e CPF) das testemunhas. 

� O contrato deve mencionar a apresentação das certidões de ônus e ações da matrícula do imóvel 
(positivas e/ou negativas). 

� O contrato deve mencionar a dispensa ou a apresentação das certidões fiscais e de feitos ajuizados. 

� Se o transmitente for pessoa física, deve constar a declaração de que o transmitente 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). 

� O contrato deve mencionar a declaração de intermediação por corretor de imóveis. 

� O contrato deve mencionar a declaração de que imóvel não responde por dívidas do condomínio.   

� O contrato deve conter os requisitos da alienação fiduciária (Lei 9.514/97), quais sejam: 
Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá: 
I - o valor do principal da dívida; 
II - O prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário; 
III - a taxa de juros e os encargos incidentes; 
IV - a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação 
fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição; 
V - a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, 
do imóvel objeto da alienação fiduciária; 
VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a 
respectiva revisão; 
VII - a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o art. 27. 

� Havendo informações adicionais/ressalvas nas páginas do contrato deve constar o 
carimbo/assinatura do gerente. 

� Se o transmitente for pessoa física, deve apresentar a certidão de nascimento ou de casamento 
atualizada (expedida há pelo menos 90 dias, considerando a data do contrato, conforme art. 484 do 
CNCGJ/SC. 

� Se o transmitente for pessoa física solteira, viúva, separada ou divorciada, deve constar a 
declaração de união estável (no contrato ou avulsa).  

� Se o transmitente for pessoa jurídica, deve apresentar a CND de tributos federais e do INSS 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 transmitente for pessoa jurídica deve ser apresentado o contrato social, alterações contratuais 
e certidão simplificada expedida pela junta comercial vigente (90 dias). 

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

� Se o adquirente for pessoa física solteira, viúva, separada ou divorciada, deve constar a declaração 
de união estável (no contrato ou avulsa).  

� Se o transmitente e/ou adquirente do imóvel estiver sendo representado por procurador deverá ser 
apresentada procuração. 

� A procuração deve mencionar poderes para declarar a união estável. 

� Se o adquirente do imóvel estiver sendo representado por procurador deverá ser apresentada 
procuração. 

� A procuração deve mencionar poderes para declarar a união estável. 

� Se for terreno de marinha, apresentar a CAT (autorização do SPU com recolhimento de laudêmio). 

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

� Guia do ITBI recolhida, acompanhada pelo comprovante de pagamento. 

� Guia do FRJ recolhida. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


