
 

 

Eu______________________________________

filiação__________________________________
________________________________________

nacionalidade ___________________, 
sim( ) ou não ( ), profissão __________________________
_________________________________
em________________________________________________

e-mail: ___________________________________________

Comprador do imóvel objeto do 
fins de direito, com fundamento no entendimento exarado 
Antonio Cezar P. Menezes, no processo administrativo nº 4839901, que dispenso
ao Registro de Imóveis da 2º Circunscrição de 
responsabilidades,  a apresentação das seguintes certidões

 Certidão relativa a Débitos Condominiais, firmada pelo s
condomínio, referente ao imóvel.

 Em caso de Inventário e Partilha
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela PGFN, Receita 
Federal do Brasil. 

 Em caso de Inventário e Partilha
SEFAZ-GO em nome do 
Provimento 35 do CNJ, de 24/04/2007.

 Em caso de Inventário e Partilha
Municipal em nome do de cujus
35 do CNJ, de 24/04/2007. 

 

 

 DEC001 – Declaração Expressa de Dispensa de Certidões 

Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________
__________________________________________________________

acionalidade ___________________, estado civil ___________________, 
rofissão _____________________________, CPF: _______________________, RG: 

_______________________________________________________, residente e domiciliado 
em______________________________________________________________________

mail: __________________________________________________________

do imóvel objeto do titulo prenotado sob o nº _________________, 
fins de direito, com fundamento no entendimento exarado pelo 2º Juiz Auxiliar da CGJ

no processo administrativo nº 4839901, que dispenso
ao Registro de Imóveis da 2º Circunscrição de Anápolis-GO, isentando

a apresentação das seguintes certidões, relativa ao (a) vendedor (a):

Certidão relativa a Débitos Condominiais, firmada pelo síndico do 
condomínio, referente ao imóvel. 
Em caso de Inventário e Partilha: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela PGFN, Receita 

Em caso de Inventário e Partilha: Certidão Negativa de Débitos emitida pela 
GO em nome do de cujus, conforme determina o artigo 22 do 

Provimento 35 do CNJ, de 24/04/2007. 
Em caso de Inventário e Partilha: Certidão Emitida pela Fazenda Pública 

de cujus, conforme determina o artigo 22 do Provimento 

Anápolis-GO, _____/______/_________.

___________________________________________________

___________________________________________________
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__________________________________, 

___________________________________e 
___________________________________, 

 convive em união estável 
, CPF: _______________________, RG: 

______________________, residente e domiciliado 
_____________________, 

__________________________________. 

nº _________________, declaro, para todos os 
pelo 2º Juiz Auxiliar da CGJ-GO, Dr. 

no processo administrativo nº 4839901, que dispenso expressamente, junto 
isentando-o de quaisquer 

vendedor (a): 

ndico do 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela PGFN, Receita 

Certidão Negativa de Débitos emitida pela 
conforme determina o artigo 22 do 

Certidão Emitida pela Fazenda Pública 
conforme determina o artigo 22 do Provimento 

GO, _____/______/_________. 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 
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