
CASOS MAIS FREQUENTES DE DEVOLUÇÃO 
 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR 
 

• Falta da apresentação dos documentos necessários para 

averbação (RG, CPF, certidão de nascimento – quando 

solteiros) - sempre cópias autenticadas; 
• Falta a apresentação das certidões atualizadas de 

casamento (onde conste o regime de bens e estado civil 

dos nubentes) - sempre original ou cópia autenticada; 
• Falta da assinatura das testemunhas; 

• Falta da apresentação da CND expedida pelo INSS e 

Certidão Negativa de Débitos relativos às 

Contribuições Previdenciárias e ás de Terceiros 

expedida pela Secretaria da Receita Federal ou 

declaração de que o outorgante, não é 

contribuinte/responsável pelo recolhimento de 

contribuições à previdência social, conforme modelo 

disponibilizado em nosso site; 

• Falta da Apresentação da guia de pagamento do imposto 

ITBI, verificar a incidência de multa e juros; 

• Todas as páginas devidamente rubricadas; 

• Reconhecer firma nos contratos fora do âmbito do SFH; 

• A qualificação das partes completa, ou seja, constar 

órgão expedidor do RG, se o regime de bens adotado 

pelo casal foi antes ou na vigência da Lei Federal 

6.515/77, para aferição da necessidade de pacto 

antenupcial, no caso de pacto os dados deste (data da 

escritura e tabelião responsável pela sua lavratura, 

número do livro e das folhas), bem como o número do 

registro e a identificação do Registro de imóveis 

respectivo, deverão constar do título; 

• Quando no loteamento tiver restrições, do contrato 

deverá haver menção expressa à existência das 

restrições convencionais (ver relação de loteamentos e 

suas restrições disponibilizado em nosso site); 

• Quando o contrato autorizar o cancelamento do ônus 

dado em garantia pelo vendedor, deverá constar 

expressamente do contrato o ônus cancelado e o número 

do seu registro (Ex.: propriedade fiduciária - R-

1/Matrícula). 

IMÓVEIS URBANOS 

• Apresentar carnê/IPTU ou certidão de valor venal de 

2.012 

 

IMÓVEIS RURAIS 
• Apresentar (na via original ou cópia autenticada): 



• CCIR-2006/2007/2008/2009 

• Comprovante de pagamento do ITR nos últimos cinco 

(05) exercícios (anos) ou certidão negativa expedida 

pela Secretaria da Receita Federal quanto a tributos 

incidentes sobre o imóvel 

• Recibo de entrega da declaração à Secretaria da 

Receita Federal 

 


