
 

 

 

COMPRA E VENDA – SFH, SFI, 9.514/97, CONSÓRCIO E PAR/FAR 

Documentos 

• Instrumento particular de compra venda em três vias.  

o Obs.: Se apresentar apenas uma via, será arquivada. Nesse caso 

é possível solicitar cópia autenticada do arquivo. 

o Não se tratando de SFH ou PMCMV, as assinaturas devem ser 

reconhecidas (Autenticidade: vendedor, devedor e 

credor/semelhança: testemunhas) 

• Se o transmitente for pessoa física, apresentar a certidão de 

nascimento ou de casamento atualizada (dentro de 90 dias 

considerando a data do contrato) 

• Se o Transmitente for pessoa física solteira, viúva, separada ou 

divorciada, constar declaração de que não vive em união estável (no 

contrato ou avulsa) 

• Se o transmitente for pessoa jurídica, apresentar CND de tributos 

federais e do INSS ou declarar 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, apresentar Contrato social e 

alterações 

• Certidão simplificada vigente (90 dias) 

• Quando tratar-se de firma individual deverão ser apresentados os 

documentos atinentes à pessoa física. 

• Guia de ITBI recolhida 

• Guia de FRJ recolhida  

• Se o transmitente e/ou adquirente estiver representado por procurador, 

apresentar a procuração 

Observações 

Imóvel Rural – aquisição por estrangeiro?  

• Na nossa região o módulo fiscal é de 12 hectares o que equivale a 

360.000,00 m², portanto, qualquer imóvel rural com área superior a 

360.000,00 m² adquirida por estrangeiro deverá ter anuência do Incra. 

Legislação: Lei 5.709/71; Instrução Normativa/Incra nº 76/2013; Decreto 

nº 74.965/74. 



 

 

Se for imóvel rural, a promessa menciona a apresentação de:  

• CCIR       

•  CND de ITR      

 

Se for imóvel rural, há averbação da reserva legal na matrícula?  

• Se não houver reserva legal averbada na matrícula, apresentar CAR –

cadastro ambiental rural 

• Se houver certidão da PMJ de que o imóvel atualmente se encontra em 

área urbana deve ser feita tal averbação, não se exigindo o mencionado 

nos itens anteriores. 

_____________________________________________________________________________ 

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 


