
AVERBAÇÃO DE ÁREA FLORESTADA E/OU COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

1.  REQUERIMENTO: em nome do(s)  proprietário(s)  do terreno, requerendo a averbação da Área Florestada e/ou Compensação

Ambiental, indicando a matrícula sob a qual será realizada,  observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o

proprietário assine o requerimento diretamente na Serven4a, o reconhecimento de firma é dispensado, devendo ser apresentado

documento de iden4ficação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso o requerimento for apresentado por

terceiro ou já venha assinado, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal;

1.1.  Se  pessoa  jurídica,  o  requerimento  deverá  estar  instruído  com  uma  via  original,  cópia  auten4cada  OU a  via  expedida
digitalmente com código verificador válido do contrato social/alteração contratual na qual conste o nome do sócio representante e
administrador da empresa e também com a cer4dão atualizada dos atos cons4tu4vos (cer4dão simplificada), expedidas nos úl4mos
90 dias. Pelo ato cons4tu4vo, se verificará a capacidade do(s) firmatário(a)(s) do requerimento.

2.  Termo de Averbação  de Área Florestada  e/ou conforme o caso Termo de Averbação de  Compensação  Ambiental,  original,
expedido pelo órgão ambiental contendo a assinatura de todas as partes envolvidas com firmas reconhecidas, nos termos do art.
221, II, da Lei 6.015/73 e 658, I, do CNCGJ/SC.

3.  Memorial  Descri4vo  original  da  Área  Florestada  e/ou  Compensada,  com  firma  reconhecida  do  responsável  técnico  e  do
representante do órgão ambiental, nos termos do art. 221, II, da Lei 6.015/73 e 658, I, do CNCGJ/SC.

4. Planta original  que retrate o  imóvel  conforme matrícula  e a iden4ficação  da Área  Florestada e/ou Compensada, com firma
reconhecida do responsável técnico e do representante do órgão ambiental, nos termos do art. 221, II, da Lei 6.015/73 e 658, I, do
CNCGJ/SC.

5. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica,  com o devido comprovante de
quitação, assinado pelas partes e no original, nos termos do art. 618 e 658, I, do CNCGJ/SC.

6. Quando qualquer das partes for  representada por  procurador,  apresentar  a procuração por traslado, cer4dão  ou em cópia

auten4cada (se pública) ou a original, com firma reconhecida (se par4cular), nos termos do art. 489 do CNCGJ/SC.

7.  Quando a  qualificação  do  proprietário  do  imóvel  es4ver  incompleta  na  matrícula,  deverá  ser  apresentado  os  documentos

necessários para complementação dos dados,  conforme princípio da especialidade subje4va e art. 476 e 688 do  CNCGJ-SC. (Ex.

Cer4dão de Casamento, Complementação de RG e CPF).

8. Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Cer4dão/Declaração de logradouro a

ser expedida pela municipalidade na qual conste a atual denominação da Rua Projetada, nos termos do ar4go 213, I, c, da Lei

6.015/73.

9. Em se tratando de imóvel rural, é necessário além dos requisitos da matrícula, apresentar o CCIR - Cer4ficado de Cadastro de

Imóvel Rural referente ao úl4mo exercício, bem como com a prova de quitação do Imposto Territorial Rural – CND do ITR referente

aos cinco úl4mos exercícios, nos termos art. 176, II, a, da lei 6.015/73, art. 674, II do CNCGJ/SC, art. 21 da Lei nº 9.393/96, art. 22 da

Lei 4.947/66 e art. 1º do Decreto 4.449/02.

9.1. Ressalta-se que no CCIR, deverá constar corretamente o preenchimento do campo "denominação do imóvel rural" (ex.: sí4o

xxx; chácara xxx, fazenda xxx, etc), que será mencionada na averbação, nos termos do art. 674, II do CNCGJ-SC e art. 176, II, "3", "a"

da Lei 6.015/73.

10. Apresentar o registro da área da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR, referente ao imóvel objeto da integralização,

nos termos do art. 18 da Lei nº 12.651/2012: "Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente

por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua des4nação, nos casos de transmissão, a

qualquer Ltulo, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei." e conforme exigências previstas nas Circulares nº

168 de 04.08.2014 e nº 248 de 29.10.2014, expedidas pela Corregedoria-Geral da Jus4ça de Santa Catarina.

11. Quando se tratar de imóvel, ainda matriculado em outra Serven4a, deverá ser apresentada cer4dão atualizada de Ônus e Ações

do respec4vo imóvel, pois nos termos do ar4go 197 da Lei 6.015/73, quando o Ltulo anterior es4ver registrado em outro cartório, o

novo  Ltulo  será  apresentando  juntamente  com  cer4dão  atualizada,  comprobatória  do  registro  anterior,  e  da  existência  ou

inexistência de ônus.



IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é defini�vo, 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.


