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Dependendo da análise da documentação e a situação jurídica do imóvel poderá ser necessária complementação.

Recolhimento do Funrejus guia a ser expedida por esta Serventia se for o caso.

Certidão de inteiro teor e ônus assinada pelo adquirente (Art. 499, §4º do CN)

* do referido contrato deverá constar a declaração do vendedor de estar quite com as obrigações condominais em se tratando de condominio

IMPORTANTE:

* caso for requerer a isenção do FUNREJUS por se tratar de funcionário público e sua residência for de imediato no imóvel deverá apresentar  documento 

comprobatório da situação funcional e uma declaração com firma reconhecida

* deverá constar no contrato se trata de primeira aquisição pelo SFH para redução dos emolumentos. Caso não seja faz-se necessário declaração neste sentido.

Contrato Social ou Estatuto Social (cópia autenticada) se uma das partes for pessoa jurídica, devendo constar a qualificação do representante. Também deverá

apresentar CND do INSS.

Cópia autenticada do RG, CPF das partes

Certidão de Tributos sobre o imóvel ou sua dispensa pelo comprador

Se uma das partes estiver representada por procurador, apresentar certidão da procuração original

Procuração e substabelecimento do representante do credor (cópia autenticada)

A presente listagem não é definitiva, servindo apenas como roteiro e documentação mínima.

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Apresentação de três vias do contrato, constando a assinatura do transmitente, adquirente e credor com firma reconhecida e das duas testemunhas em todas as

vias do contrato. Obs. Não precisa de reconhecimento de firma se o contrato for firmado perante entidade vinculada ao SFH. 

No contrato deve constar a qualificação completa das partes bem como dos representantes do credor

Guia do ITBI acompanhada do comprovante de pagamento na via original;


