
 

 

Ao (Á) Senhor (a) Diretor (a) - Presidente da Superintendência Estadual de Habitação- SUHAB 

 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

RG n°:_________________CPF:______________________Profissão:___________________________ 

Nacionalidade:____________________Estado Civil:________________________________________ 

E seu Conjugê:______________________________________________________________________ 

RG n°:_________________CPF:______________________Profissão:___________________________ 

Nacionalidade:____________________Estado Civil:________________________________________ 

Promitente(s) Comprador (a/es) do imóvel localizado na Rua/Av.______________________________ 

____________Casa/Apto:__________Quadra/bloco:_____________Contrato:___________________ 

Vem requerer: 

(     ) 1° via                        (     ) 2° via 

 

(     ) TERMO DE QUITAÇÃO DEFINITIVA – LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (RECIBO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO) 

(     ) TERMO DE QUITAÇÃO DEFINITIVA – TERMINO DE PRAZO ( TRÊS ULTIMOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO) 

(     ) TERMO DE QUITAÇÃO DEFINITIVA – POR MORTE/INVALIDEZ 

(     )ENCAMINHAMENTO PARA CARTÓRIO EM NOME DO MUTUÁRIO 

(     )ENCAMINHAMENTO PARA CARTÓRIO CONFORME INVENTARIO/SENT. JUDICIAL 

(     )ENCAMINHAMENTO PARA CARTÓRIO EM NOME DE (no termos da lei n° 5.455/221): 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

RG n°: ________________CPF: ______________________Profissão: __________________________ 

Nacionalidade:____________________Estado Civil:________________________________________ 

E seu Conjugê: ______________________________________________________________________ 

RG n°:_________________CPF:______________________Profissão:___________________________ 

Nacionalidade:____________________Estado Civil:________________________________________ 

Promitente (s) comprador (a/es) do imóvel localizado na Rua/Av._____________________________ 

____________Casa/Apto:__________Quadra/bloco:_____________Contrato:___________________ 

 
Na oportunidade, declaro estar ciente de que a solicitação de emissão de Termo de Quitação Definitiva ficará sem efeito se o Fundo de 
Compensação e Variações Salariais- FCVS vir a indicar algum impedimento para o reconhecimento da dívida a ser por ele assumida em seu 
(nosso) nome, em especial no que diz respeito ao Cadastro Nacional de Mutuários- CADMUT. 

 
MANAUS, _____/______/______. 

 
____________________________________________ 

ASSINATURA DO MUTUÁRIO/PROCURADOR 
 

Fone para contato: _______________________________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 

Documentos Necessários: 

RG e CPF do mutuário, comprovante de Estado civil, RG E CPF do cônjuge. / RG e CPF do procurador (a) 
Em caso de liquidação antecipada, comprovante de quitação do contrato. 
No caso de solicitação exclusivo de Enc. Para cartório é necessário juntar o Termo de Quitação do imóvel. 
No caso de solicitação de encaminhamento para o cartório nos termos da lei n° 5.455/2021: RG e CPF da pessoa indicada; Comprovante de 
estado civil; se casado, RG e CPF do cônjuge; procuração; recibo/instrumento articular de Compra e Venda do Imóvel. 
No caso de solicitação de Encaminhamento para cartório por sentença judicial e/ou inventario é necessário o inventario e/ou sentença judicial; 
RG e CPF do (s) herdeiro (s) ou indicado pela justiça; comprovante de estado civil, se casado, RG e CPF do cônjuge. 
Comprovante de Residência  
Comprovante da Taxa Administrativa. Requerimento Diversos -R$ 10,00, QUITAÇÃO 2° via (R$ 150,00), ENCAMINHAMENTO 2° via (R$ 250,00) 


