
PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

 

1. No contrato de Promessa de Compra e Venda, além de todos os requisitos legais e cláusulas exigidas, deverá também constar a 

qualificação completa das partes envolvidas, nos termos do art. 476 do CNCGJ/SC. 

 

a) se o proprietário for pessoa física, apresentar cópia autenticada da certidão de nascimento e/ou de casamento 

atualizada, expedida nos últimos 90 dias para comprovação do estado civil declarado, oportunidade em que será 

realizada cópia e certificação da referida certidão, sendo devolvida ao final para a parte, nos termos do art. 484 do 

CNCGJ/SC e conforme orientação da Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina; 

 

b) se pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído com cópia autenticada e/ou original do contrato social / 

alteração contratual na qual conste o nome do sócio representante e administrador da empresa e também com a 

certidão atualizada dos atos constitutivos (certidão simplificada), expedida nos últimos 90 dias. Pelo ato constitutivo, 

se verificará a capacidade do(s) firmatário(a)(s) do requerimento. 

 

c) Caso as partes promitente vendedor ou comprador sejam representados por procurador, apresentar a procuração 

em traslado ou certidão (se pública) ou a original, com firma reconhecida (se particular), a qual deverá conter poderes 

específicos para tal ato, nos termos do art. 661 do Código Civil e nos termos do art. 489 do CNCGJ/SC. 

 

2.  Apresentar a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários – CND do INSS (ou a Certidão Positiva de Débito com Efeitos de 

Negativa) fornecida pela Secretaria da Receita Previdenciária e a Certidão Negativa de Tributos Federais, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em nome do promitente vendedor. 

 

2.1. No caso de pessoa jurídica promitente vendedora enquadrada na hipótese de dispensa da apresentação da CND da Receita 

Previdenciária (INSS), prevista no inciso IV, do artigo 407, da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009 e de dispensa da 

apresentação da certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), prevista no artigo 16 da Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22.11. 2005, declarar sob as penas da Lei, observando o 

disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o proprietário assine a declaração diretamente na Serventia, o reconhecimento 

de firma é dispensado, devendo ser apresentado documento de identificação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo 

OU caso a declaração seja apresentada por terceiro ou já venha assinada, deverá conter o reconhecimento da firma do 

proprietário/representante legal, que explora exclusivamente atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento 

ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda (citar o objeto social da 

empresa), e que o imóvel objeto da transação está contabilmente lançado no ativo circulante e não conste, nem tenha constado, do 

ativo permanente da empresa, fato que será relatado no registro da respectiva transação no cartório de Registro de Imóveis.  

 

2.2. No caso de promitente vendedor pessoa física não enquadrada nas hipóteses de apresentação das referidas certidões, 

apresentar declaração, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o proprietário assine a declaração 

diretamente na Serventia, o reconhecimento de firma é dispensado, devendo ser apresentado documento de identificação no 

original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso a declaração seja apresentada por terceiro ou já venha assinada, deverá 

conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal, de que não são contribuintes obrigatórios da Previdência 

Social, nos termos do artigo 406 da Instrução Normativa RFB nº 971 de 17.11.2009. 

 

3. No caso do promitente-vendedor pessoa física ser solteiro, divorciado, separado ou viúvo, conforme preceitua o Provimento nº 

06/2003 da CGJ-SC, apresentar declaração, sob responsabilidade civil e criminal, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do 

CNCGJ-SC: caso o proprietário assine a declaração diretamente na Serventia, o reconhecimento de firma é dispensado, devendo ser 

apresentado documento de identificação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso a declaração seja 

apresentada por terceiro ou já venha assinada, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal, de 

que seu estado civil é o constante da sua qualificação e que o imóvel objetivado não foi adquirido na constância de união estável 

prevista no artigo 1723 e seguintes do Código Civil Brasileiro, razão pela qual é seu único e exclusivo proprietário; caso contrário  

deverá comparecer no ato, como anuente, a pessoa indicada, na qualidade de convivente com o garantidor, para declarar 

expressamente, que concorda com a presente operação, bem como com a sub-rogação dos direitos que detinha sobre o imóvel ora 

vendido, nos termos do artigo 1725 do Código Civil Brasileiro, decorrentes da união estável que mantém com a garantidora. 

 

4. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de 

incorporação imobiliária serão iniciados por quadro-resumo, que deverá conter os requisitos impostos pelo art. 35-A da Lei 



4.591/64 e os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, 

que deverá conter os requisitos do art. 26-A da Lei 6.766/79, além das indicações constantes do art. 26. 

 

5. No contrato de Promessa de Compra e Venda deverá constar a assinatura das partes envolvidas e de duas testemunhas com as 

firmas reconhecidas por autenticidade (Contrato e Adendos), nos termos do artigo 221, II da Lei n. 6015/73 e o artigo 802, I, do 

CNCGJ/SC. 

 

5. Nos casos de imóvel que confronte com terras de marinha, conforme preceitua o artigo 3º, §2º do Decreto-Lei 2.398/87, 

apresentar Certidão de Transferência de Ocupação do Serviço do Patrimônio da União - SPU, com o recolhimento do laudêmio; não 

havendo incidência, deverá constar da certidão que a transferência ora apresentada está isenta do recolhimento do Laudêmio; 

 

6. Quando se tratar de imóvel, ainda matriculado em outra Serventia, deverá ser apresentada certidão atualizada de Ônus e Ações 

do respectivo imóvel, pois nos termos do artigo 197 da Lei 6.015/73, quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o 

novo título será apresentando juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior, e da existência ou 

inexistência de ônus. 

 

8. Nos termos do artigo 15-A da Lei Complementar Estadual nº 387, de 23.07.07, "na lavratura da escritura pública ou compromisso 

de compra e venda, realizada com a participação de corretoras, deverá constar o nome completo do corretor e o respectivo número 

de registro junto ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina CRECI - SC." Não havendo participação de 

corretor, deverá constar no corpo do ato que os intervenientes declaram, sob as penas da lei, que a transação comercial não foi 

intermediada por meio de corretor de imóveis (Circular nº 029/2007 da CGJ/SC). 

 

8.1. Poderá ser apresentada declaração assinada por todas as partes observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: 

caso o proprietário assine a declaração diretamente na Serventia, o reconhecimento de firma é dispensado, devendo ser 

apresentado documento de identificação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso a declaração seja 

apresentada por terceiro ou já venha assinada, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal, 

declarando o que se pede e no caso de ter ocorrido a participação de corretor de imóveis, deverá também constar o nome completo 

do mesmo e o seu número de registro junto ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina CRECI - SC. 

 

9. Se for imóvel pertencente a condomínio e estiver instituído, citar no corpo do contrato a quitação das obrigações do promitente 

vendedor para com o condomínio, ou declarar, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o proprietário 

assine a declaração diretamente na Serventia, o reconhecimento de firma é dispensado, devendo ser apresentado documento de 

identificação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso a declaração seja apresentada por terceiro ou já venha 

assinada, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal, sob as penas da lei a inexistência de 

débitos, inclusive multas ou ainda, apresentar a certidão negativa de débitos condominiais, com firma reconhecida do 

representante do condomínio (art. 4º, parágrafo único, da Lei 4.591/64 e art. 2º, §2º da Lei 7.433/85). 

 

10. Quando a qualificação dos vendedores/proprietários do imóvel estiver incompleta na matrícula, deverá ser apresentado os 

documentos necessários para complementação dos dados, conforme determina o princípio da especialidade subjetiva, art. 476 e 

art. 688 do CNCGJ-SC. (Ex. Certidão de Casamento, Complementação de RG e CPF). 

 

11. Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Certidão/Declaração de logradouro a 

ser expedida pela municipalidade na qual conste a atual denominação da Rua Projetada, nos termos do artigo 213, I, c, da Lei 

6.015/73. 

 

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é definitivo, servindo apenas como referência, pois dependendo da análise da documentação 

e a situação jurídica dos registros, poderá ser necessária complementação ou apresentação de demais documentos, nos termos do art. 643, § 1º 

do CNCGJ/SC. 

 


