
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE

1. REQUERIMENTO: em nome do credor/requerente da consolidação, requerendo a averbação da consolidação da propriedade,
observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o requerente assine o requerimento diretamente na Serven,a, o
reconhecimento de firma é dispensado, devendo ser apresentado documento de iden,ficação 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.  ITBI  –  Recolhimento  do  Imposto  de  Transmissão  de  Bens  Imóveis,  acompanhado da  guia  de  recolhimento  do  imposto  de
Transmissão - ITBI, que contém o código de barras, comprovante do pagamento, espelho do ITBI (com dados do imóvel) e cer,dão
de quitação, todos nos originais, nos termos do art. 505 e  658, I, do CNCGJ/SC e art. 223 da Lei Municipal nº 30/2010.

3. CÓPIA DA CERTIDÃO DE NÃO PURGA DA MORA, confirmando que o credor realizou os procedimentos previstos na Lei 9.514/97.

4. PAGAMENTO DO FRJ – Fundo do Reaparelhamento do Judiciário, sobre o valor da base de cálculo do ITBI.
Obs: Solicitar a emissão do Boleto de FRJ junto ao balcão de atendimento, após a análise da documentação.

5. PROCURAÇÕES/SUBSTABELECIMENTOS ORIGINAIS: Deverão ser apresentadas as procurações e substabelecimentos originais (por
traslado ou cer,dão)  para verificação dos poderes  de quem assina pelo  credor,  caso na Serven,a não tenha ocorrido ainda o
arquivamento de uma via, nos termos do art. 489 do CNCGJ/SC.

6. Nos termos do art.26-A,  §1o da Lei 9.514/97, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no
registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei, nos casos
rela,vos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, ins,tuído pela

Lei no  11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR). 

7.  Quando a  qualificação  do credor es,ver  incompleta  na matrícula,  deverá  ser  apresentado  os documentos  necessários  para

complementação  dos  dados,  conforme  princípio  da  especialidade  subje,va  e  art.  476  e  688  do  CNCGJ-SC.  (Ex.  Cer,dão  de

Casamento, Complementação de RG e CPF).

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

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

6.015/73.

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.


