
 
 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

 

Documentos 

• Escritura Pública ou Instrumento Particular com força de escritura pública 

mencionando o valor da dívida. 

• Guia do FRJ recolhida 

• Se o devedor for pessoa física, apresentar certidão de 

nascimento/casamento. 

• Se o devedor for pessoa jurídica, CND de tributos federais e do INSS. 

• Se o transmitente for pessoa jurídica, cópia autenticada pelo tabelionato 

de notas do contrato social e alterações contratuais.  

• Certidão simplificada expedida pela junta comercial atualizada (90 dias). 

• Se imóvel rural: CND do ITR. 

 

_____________________________________________________________ 

Observações 

 

•  Deverá constar as assinaturas de todos os envolvidos e rubricas em 

todas as vias do contrato apresentadas.  

o Não se tratando de SFH ou PMCMV, deverá conter o reconhecimento de 

firma dos envolvidos (autenticidade: devedor e credor/semelhança: 

testemunhas). 

• Deverá constar a informação no instrumento referente à apresentação das 

certidões positivas/negativas de ônus e ações. 

• Se o transmitente for pessoa física solteira, viúva, separada ou divorciada, 

deverá constar declaração de que não vive em união estável (no contrato 

ou avulsa. Se em declaração avulsa deverá conter o reconhecimento de 

firma por autenticidade do subscritor). 

• Caso os adquirentes não estejam qualificados no título com nome 

completo, RG, CPF, regime de bens, deverá ser apresentada a cópia 

autenticada pelo tabelionato de notas do RG, CPF, certidão de 

casamento, e declaração de endereço e profissão. 

• Caso os transmitentes não estejam qualificados na matrícula do imóvel, 

com o nome completo, CPF e regime de bens, deverão ser apresentadas 



cópias autenticadas pelo tabelionato de notas do CPF, e certidão de 

casamento. 

• Caso conste na matrícula a incidência de algum ônus impeditivo de 

alienação (hipoteca cedular, hipoteca de SFH, penhora da União Federal 

ou do INSS, hipoteca do Banco da Terra, cláusula de impenhorabilidade, 

etc.), deverá ser apresentado documento hábil para o cancelamento. 

• Caso conste na matrícula a incidência de algum ônus não impeditivo de 

alienação (hipoteca comum, penhora), há a possibilidade de registrar a 

adjudicação sem o cancelamento dos ônus existentes, desde que, seja 

apresentado requerimento firmado pelos adquirentes com firma 

reconhecida por autenticidade ou semelhança esclarecendo que tem 

conhecimento de que os ônus existentes continuarão ativos. (Art. 252 Lei 

6015/73). 

• O imóvel deve estar descrito no processo exatamente como consta na 

matrícula (Descrição do terreno, área do terreno, existência de 

construção, área construída).  

o Caso esteja descrito de modo diverso na matrícula, ou sem a 

construção deverão ser averbadas previamente as alterações. 

Importante 

• A presente listagem não é definitiva, servindo como orientação genérica 

dos documentos necessários para o ato. Dependendo da particularidade 

de cada caso, é possível que haja a necessidade da apresentação de 

documentos complementares.  

_____________________________________________________________________________ 
Emolumentos: Registro com valor. 


