
USUCAPIÃO JUDICIAL 
 

1. MANDADO DE REGISTRO oriundo do processo de Usucapião, no original, cópia autenticada pelo cartório judicial OU assinado 

digitalmente e/ou Sentença com validade de Mandado, contendo os requisitos da matrícula (art. 167, "28" e 226 da Lei 6.015/73); 

 

2. DEMAIS FOLHAS DO PROCESSO: Em cópias autenticadas pelo cartório judicial ou assinadas digitalmente das folhas do processo 

onde conste: 

a) Petição inicial 

b) Procuração 

c) Despacho que deferiu a AJG (se for o caso) 

d) Memorial Descritivo 

e) Planta 

f) Certidões Negativas de Registros expedidas pelos Registros de Imóveis de Camboriú e Balneário Camboriú e/ou Certidão da 

Matrícula do Imóvel anexada ao processo. 

g) Sentença 

h) Transito em Julgado. 

 

2.1. Poderão ser solicitadas outras folhas do processo se necessárias para viabilizar a conferência completa da documentação, e 

verificação dos requisitos para registro, nos termos do artigo 176 da Lei 6.015/73 art. 746, art. 777, 779, 796 e § 1º do art. 805 do 

CNCGJ/SC; 

 

3. Nos termos do Provimento nº 07 de 30.06.2017 que alterou o parágrafo único do art. 500 do CNCGJ/SC, é necessário apresentar a 

comprovação do recolhimento da taxa do FRJ dar-se-á mediante apresentação do relatório de custas processuais, no qual conste a 

cotação da taxa, e do respectivo comprovante de pagamento, devendo também ser apresentada a Certidão de Avaliação do imóvel 

para o devido cálculo do FRJ. 

 

3.1. Caso o requerente tenha o benefício da AJG não será necessário a comprovação do recolhimento do FRJ, tendo em vista que o 

mesmo neste caso é isento. 

 

4. CERTIDÃO ATUALIZADA DE INTEIRO TEOR COM ÔNUS E AÇÕES: Quando se tratar de imóvel com registro, o qual que possua 

matrícula/transcrição em outra Serventia, deverá ser apresentada certidão atualizada de Ônus e Ações do respectivo imóvel, pois 

nos termos do artigo 197 da Lei 6.015/73, “quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será 

apresentando juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior, e da existência ou inexistência de ônus”. 

 

5. IMÓVEIS RURAIS: 

a) Deverá constar no memorial descritivo e planta as coordenadas georeferenciadas do terreno (art. 176, §3º da Lei 

6.015/73), observando o disposto no Decreto nº 7620/2011 quanto aos prazos para o georeferenciamento que devem ser 

certificados pelo INCRA;  

b) Apresentar o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, bem como com a prova de quitação do Imposto Territorial 

Rural – CND do ITR referente aos cinco últimos 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. 

b.1) Ressalta-se que no CCIR, deverá constar corretamente o preenchimento do campo "denominação do imóvel rural" (ex.: 

sítio 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. 

c) Apresentar o registro da área da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR, referente ao imóvel objeto da usucapião, 

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 destinação, nos casos de 

transmissão, a qualquer título, 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 Justiça de Santa 

Catarina. 

 

6.  IMÓVEIS URBANOS: 

a) Em cumprimento ao art. 674, I, b, do CNCGJ/SC, deverá constar na planta e no memorial se o imóvel encontra-se situado 

no lado par ou ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação (quando houver) ou da esquina 

mais próxima (não se aplica se tratar-se de lote de loteamento regular); 



a.1) Para suprimento do item acima poderá ser apresentada certidão/declaração a ser expedida pela Prefeitura Municipal de 

Camboriú-SC, informando o solicitado, a qual será objeto de averbação na matrícula a ser aberta, com recolhimento dos 

emolumentos devidos (art. 497 do CNCGJ-SC); 

 

7. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO REGULAR ou IRREGULAR: Caso não conste no processo informação sobre edificação sobre o 

terreno: 

 

a) SENDO URBANO: Apresentar carnê original do IPTU do imóvel (não precisa estar quitado), OU Boletim Informativo de 

débitos expedido pela Prefeitura Municipal de Camboriú para constatar se há construção sobre o terreno objeto da 

usucapião OU ainda, apresentar certidão/declaração expedida pela municipalidade que deverá conter pelo menos a 

identificação do endereço do imóvel, descrição (área terreno / área construção), Lote / Loteamento e número da inscrição 

imobiliária, na qual declare que sobre o referido imóvel há ou não há edificação, em virtude da determinação constante do 

art.692, §1° do CNCGJ-SC, que dispõe: § 1º A prévia averbação de construção regular é condição para o registro do negócio 

jurídico. (Obs: Caso conste da certidão ou dos documentos solicitados que o imóvel não possui construção, não terá óbice 

para o registro, quanto a esta exigência). 

a.1) Caso a construção seja regular (ou seja, com habite-se), a parte deverá apresentar a documentação hábil para a 

averbação da edificação na matrícula do imóvel (Habite-se original, CND do INSS e requerimento em nome dos proprietários, 

observando o art. 616 do CNCGJ-SC com relação ao reconhecimento de firma, a qual receberá protocolo próprio para análise 

e cálculo de emolumentos e FRJ - Fundo do Reaparelhamento do Judiciário. 

a.2) No caso de construção irregular (ou seja, sem habite-se), o Mandado será registrado e logo após será efetuado o ato da 

averbação da necessidade de regularização da situação. Sendo assim, os autores deverão assinar declaração, observando o 

art. 616 do CNCGJ-SC com relação ao reconhecimento de firma, na qual constará que a mesma possui ciência da 

irregularidade da construção e que se compromete a regularizá-la, conforme art. 692, §2° do CNCGJ-SC, comprovando o 

pagamento dos emolumentos referentes a averbação da necessidade da regularização da construção na matrícula do imóvel; 

 

b) SENDO RURAL: Nos termos do art. 692 do CNCGJ/SC, em se tratando de imóvel rural, apresentar declaração observando o 

art. 616 do CNCGJ-SC com relação ao reconhecimento de firma dos autores, declarando se sobre o imóvel rural objeto da 

usucapião, existe ou não edificação e em caso de existir construção, indicar na declaração a área em metros quadrados da 

edificação e sua característica, nos termos do art. 221, II, da Lei 6.015/73. 

b.1) Sendo o caso de existir edificação irregular, solicitar modelo de declaração referente a construção irregular, junto ao 

balcão de atendimento desta Serventia e comprovar o recolhimento da diferença dos emolumentos referente a esta 

averbação; 

b.2) Sendo de interesse das partes em já regularizar a averbação da construção, junto com a declaração apresentar: 

b2.1). REQUERIMENTO: em nome do(s) requerente(s) da usucapião, solicitando a averbação da construção e atribuindo no 

mesmo o valor declarado da obra, que servirá de base para cálculo dos emolumentos e FRJ, observando o art. 616 do CNCGJ-

SC com relação ao reconhecimento de firma 

b.2.2). CND do INSS: referente a obra em questão, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 

2009 e art. 692 do CNCGJ/SC. 

 

8. CERTIDÃO DE AVALIAÇÃO: Para processos com pagamento das custas, apresentar a certidão de avaliação do imóvel expedida pela 

Prefeitura Municipal de Camboriú-SC, para cálculo dos emolumentos, conforme art. 16 do Regimento de Custas e Emolumentos de 

Santa Catarina; 

 

9. REQUERIMENTO: Para todas as averbações que sejam necessárias no imóvel, deverá ser apresentado requerimento em nome da 

parte, observando o disposto no art. 616 do CNCGJ-SC, quanto ao reconhecimento de firma; 

 

OBSERVAÇÃO: Para todas as averbações que sejam necessárias no imóvel, deverá ser apresentado requerimento em nome do(s) 

autor(es) da usucapião, sendo que nos casos em que que a lei exige o reconhecimento de firma no mesmo, deverá ser observado o 

disposto no art. 616 do CNCGJ/SC; 

 

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. 


