REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE URUBICI

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGISTRO DE PROMESSA OU COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA

Requerimento, solicitando a averbação;
1. Documentos Vendedores:






Cópias do CPF e RG;
Certidão de estado civil atualizada;
Cópia do comprovante de residência;
Pacto antenupcial, a depender do regime de bens;
No caso de pessoa jurídica, deverá apresentar contrato social, última alteração e certidão
simplificada da Junta Comercial, na via original ou cópia autenticada.

Obs. 01. No caso de os transmitentes serem pessoas físicas, deve ser apresentada declaração de
que não são contribuintes obrigatórios da Previdência Social. No caso de o vendedor ser
contribuinte obrigatório, deverá apresentar as certidões negativas de Débitos e Contribuições
Federais e à Dívida Ativa da União, bem como a relativa a Débitos e Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros.
Obs. 02. No caso de o proprietário ser pessoa jurídica, deverão ser apresentadas as certidões
negativas de Débitos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, bem como a relativa a
Débitos e Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros.
Obs. 03. No caso de pessoa jurídica, deverá apresentar contrato social, última alteração e
certidão simplificada da Junta Comercial, na via original ou cópia autenticada;
Obs. 04. Declaração da intermediação ou não do corretor de imóveis. Caso tenha sido
intermediada por corretor, deverá informar o nome e o número do CRECI do corretor.

2. Documentos Compradores:






Cópias do CPF e RG;
Certidão de estado civil atualizada;
Cópia do comprovante de residência;
Pacto antenupcial, a depender do regime de bens.
No caso de pessoa jurídica, deverá apresentar contrato social, última alteração e certidão
simplificada da Junta Comercial, na via original ou cópia autenticada.

3. Outros Documentos






Certidão Negativa de débitos municipais do imóvel, se urbano;
Inscrição Imobiliária, se urbano;
CCIR e ITR, se rural;
Se imóvel rural, e não havendo Reserva Legal averbada na matrícula, deverá ser
apresentado o CAR – Cadastro Ambiental Rural;
FRJ, cuja guia será emitida no Registro de Imóveis.

Observações:
Obs. 05. A forma do Contrato deverá ser Promessa ou Compromisso de Compra e Venda. No
caso de compra e venda definitiva, com pagamento integral, os requisitos são outros;
Obs. 06. Nos termos do artigo 688 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de
Santa Catarina, a identificação dos proprietários não pode conter omissões. Assim, se na
matrícula do imóvel os proprietários não estiverem qualificados corretamente, previamente à
adjudicação deverá ser averbada a qualificação. A qualificação deve feita mediante a
apresentação dos seguintes documentos: Requerimento, cópias do CPF, RG e comprovante de
residência, certidão de estado civil atualizada e pacto antenupcial, a depender do regime de
casamento (vide lista específica para qualificação).
Obs. 07. Se a matrícula estiver gravada com algum ônus impeditivo de alienação (hipoteca
cedular, hipoteca do SFH, penhora da União Federal ou do INSS, hipoteca do Banco da Terra,
cláusula de inalienabilidade, promessa de compra e venda), deverá ser cancelado o ônus
previamente ao registro do título.
Obs. 08. Se a matrícula estiver gravada de algum ônus não impeditivo de alienação, como por
exemplo, hipoteca comum, penhora ou usufruto, estes ônus devem ser mencionados no título;
Obs. 09. O imóvel deverá estar descrito de forma completa no contrato. Também será analisada
a descrição do imóvel na matrícula, que deverá atender ao princípio da especialidade registral,
nos termos do artigo 225 da Lei 6015 de 1973.

A presente lista serve apenas como auxílio inicial. Após o protocolo do título, serão analisadas
as peculiaridades fáticas e jurídicas do caso concreto.

