
 
 

DECLARAÇÃO: FORMA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS PRÓPRIOS (ENTRADA) AO VENDEDOR 

Em atendimento ao artigo 13, parágrafo 2º do Provimento 88/19 do CNJ que prevê: "As informações de que tratam os incisos 
III, VI e VII do parágrafo anterior (descrição pormenorizada da operação realizada, forma e meio de pagamento) serão as 
declaradas pelas partes envolvidas". Considerando que os Recursos Próprios (Entrada/Sinal de Pagamento) envolvem relação 
exclusiva de pagamento entre Vendedor (es) e Comprador (es), serve a presente para declarar conforme abaixo: 
 
Vendedor 01: ____________________________________________________________________, _____________________ 
                         (nome completo)                                                                                                                           (CPF) 
________________________, _____________________________________________________________________________ 
(estado civil )                                (Endereço do  vendedor 01) 
_____________________________________________. 
 (profissão – indicar se é funcionário público) 
 
Vendedor 02 (se houver): _______________________________________________________,  _______________________ 
                                                (nome completo)                                                                                               (CPF) 
________________________, _____________________________________________________________________________ 
(estado civil )                                (Endereço do  vendedor 02) 
_____________________________________________. 
 (profissão – indicar se é funcionário público) 
 
Vendedor 03 (se houver): _______________________________________________________,  _______________________ 
                                                (nome completo)                                                                                               (CPF) 
________________________, _____________________________________________________________________________ 
(estado civil )                                (Endereço do  vendedor 03) 
_____________________________________________. 
 (profissão – indicar se é funcionário público) 
 
Comprador 01:____________________________________________________________________, _____________________ 
                            (nome completo)                                                                                                                           (CPF) 
________________________, _____________________________________________________________________________ 
(estado civil )                                (Endereço do  comprador 01) 
_____________________________________________. 
 (profissão – indicar se é funcionário público) 
 
Comprador 02 (se houver): _______________________________________________________,  _______________________ 
                                                (nome completo)                                                                                               (CPF) 
________________________, _____________________________________________________________________________ 
(estado civil )                                (Endereço do  comprador 02) 
_____________________________________________. 
 (profissão – indicar se é funcionário público) 
 
Comprador 03 (se houver): _______________________________________________________,  _______________________ 
                                                (nome completo)                                                                                               (CPF) 
________________________, _____________________________________________________________________________ 
(estado civil )                                (Endereço do  comprador 03) 
_____________________________________________. 
 (profissão – indicar se é funcionário público) 
 
 
Declaram, sob as penas da lei, que a forma e o meio de pagamento dos Recursos Próprios (Entrada) ao (s) Vendedor (es) 
do imóvel situado na (Endereço completo do imóvel que foi transacionado) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

Ocorreu/ Ocorrerá por: 
 
( ) Cheque Administrativo - Banco _______________________, nº cheque___________________________, Valor(es) R$ 
_______________________________ em ___/____/_____. 
 
( )  Cheque Nominal ao(s) Vendedor(es) - Banco ___________________, nº cheque _____________________, Valor(es) R$ 
_______________________________ em ___/____/_____. 
 
( ) Cheque ao Portador - Banco _________________________, nº cheque ___________________________, Valor(es) R$ 
_______________________________ em ___/____/_____. 
 
( ) Transferência Eletrônica Disponível (TED) nº _________________ ou Documento de Ordem de Crédito (DOC) 
nº______________ para conta: ( ) corrente ( ) poupança - Banco ___________________, Agência _____________________, 
Conta ___________________, Valor(es) R$ _________________ em ____/___/____. 
 
( ) Depósito em conta ( ) corrente ( ) poupança - Banco __________________________, Agência _____________________, 
Conta ______________________, Valor(es) R$ __________________________. 
 
( ) Em espécie - Valor(es) R$ ____________________________, em ____/_____/____. 
 
( ) Permuta de imóvel ou outro bem (indicar qual o bem foi dado em permuta - se imóvel indicar endereço, se bem móvel, 
indicar qual bem foi dado) __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
( ) Outros: Especificar: 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________. 
 
______________________, _______ de ______________________ de ___________ (local e data). 
 
________________________________________                         ______________________________________________ 
Comprador                                                                                             Comprador 
 
________________________________________                         ________________________________________________ 
Vendedor                                                                                                  Vendedor 
 
 
 

 Reconhecer firmas. 


