
AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
 

IMÓVEL URBANO 
 

 

1. REQUERIMENTO: em nome do proprietário do terreno, requerendo a averbação da construção, indicando a matrícula sob a qual 

será realizada a obra e o valor atribuído a construção, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o 

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

documento de identificação 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; 

 

2. Habite-se acompanhado da Certidão de Averbação, no original, nos termos do art. 658, I do CNCGJ/SC, expedidos pela 

municipalidade, nos termos do art. 692 do CNCGJ-SC, contendo a matrícula do imóvel. 

 

3. CND do INSS referente a obra, nos termos do art. 692 do CNCGJ-SC e nos termos dos artigos 406, II da Instrução Normativa RFB nº 

971 de 13.11.2009, contendo os dados identificadores do imóvel e dentro do seu prazo de validade. 

 

4. Pagamento do FRJ – Fundo do Reaparelhamento do Judiciário, sobre o valor declarado da construção. 

Obs: Solicitar a emissão do Boleto de FRJ junto ao balcão de atendimento, após a análise da documentação. 

 

5. Projeto Arquitetônico/Planta aprovada pela municipalidade, contendo as assinaturas do proprietário e responsável técnico, nos 

originais, com firmas reconhecidas por semelhança, nos termos do art. 221, II da Lei 6.015/73. 

 

6. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, com o devido comprovante de 

quitação, assinado pelas partes, nos termos do art. 618 do CNCGJ/SC. 

 

7. Quando qualquer das partes for representada por procurador, deverá ser apresentada o original, por traslado ou certidão do 

respectivo instrumento procuratório, no qual deverá conter poder específico para tal ato nos termos do art. 661 do Código Civil, e 

489 do CNCGJ/SC. 

 

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

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

Certidão de Casamento, Complementação de RG e CPF). 

 

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

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

6.015/73. 

 

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é definitivo, 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. 


