
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

Art. 216-A da Lei 6.015/73 – Circular nº 26/2016 CGJ-SC, Lei 13.465/17 e Provimento nº 65/2017 CNJ 

 

1. REQUERIMENTO de reconhecimento extrajudicial de usucapião atenderá, no que couber, aos requisitos da petição inicial, 
estabelecidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil – CPC, bem como deverá indicar (art. 3º do Provimento nº 65/2017): 

 
a) A modalidade de usucapião requerida e sua base legal ou constitucional; 
b) A origem e as características da posse, a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel 

usucapiendo, com a referência às respectivas datas de ocorrência; 
c) O nome e estado civil de todos os possuidores anteriores cujo tempo de posse foi somado ao do requerente para 

completar o período aquisitivo; 
d) O número da matrícula ou transcrição da área onde se encontra inserido o imóvel usucapiendo ou a informação de 

que não se encontra matriculado ou transcrito; 
e) O valor atribuído ao imóvel usucapiendo (será seu valor venal relativo ao último lançamento do imposto predial e 

territorial urbano ou do imposto territorial rural incidente ou, quando não estipulado, o valor de mercado 
aproximado); 

f) Qualificação completa dos requerentes, de acordo com o art. 476 do CNCGJ-SC e Princípio da Especialidade (nome 
completo, nacionalidade, profissão, data de nascimento, cédula de identidade, CPF, estado civil  -  se casado(a), 
regime de bens e data do casamento, pacto antenupcial (se houver), nome completo do cônjuge, cédula de 
identidade, CPF, nacionalidade, profissão - endereço completo de residência e domicilio),  devidamente firmado por 
advogado regularmente inscrito na OAB  e devidamente constituído (caput do art. 216-A da Lei 6.015/73), o qual 
representará os interessados no pedido da usucapião extrajudicial.  

g) Exposição dos fatos que fundamentam o pedido: início da posse e o modo de aquisição; eventuais cessões de 
direitos possessórios, qualificando os cedentes e mencionando a data de cada cessão; ou a sucessão “causa mortis”, 
qualificando o possuidor anterior e mencionando a data da abertura da sucessão (observação: havendo vários 
herdeiros e sendo um deles o requerente, alegando posse exclusiva, não pode ser admitida a “sucessio 
possessionis”); o tempo da posse, que já deve estar completo, conforme a espécie de usucapião; a afirmação de ser 
a posse justa e, quando não for presumida, a boa-fé do possuidor; a afirmação de ser a posse mansa e pacífica, sem 
qualquer oposição, exercida pelo possuidor como se dono do imóvel fosse; se for o caso, declinar o justo título para 
a usucapião ordinária; se for o caso, expor os fatos que justificam a redução do prazo da usucapião; 

h) Fundamentação jurídica do pedido, detalhando qual espécie de usucapião é aplicável ao caso, no seu entender, e o 
cumprimento dos requisitos, na forma exposta no item acima. 

i) Nos casos de em que cabível em razão da espécie de usucapião, declaração de que não é proprietário de outro 
imóvel rural ou urbano, sob as penas da lei. 

 

1.1 Não há necessidade de reconhecimento de firma no requerimento (item 2.1 da Circular nº 26/2016 da CGJ/SC). 

1.2 Se pessoa jurídica, apresentar cópia autenticada do respectivo contrato social, estatuto (conforme for o caso) e certidão 
simplificada atualizada expedida pela Junta Comercial, expedida nos últimos 90 dias, ou Registro de Pessoas Jurídicas (art. 
483 do CCNGJ-SC) ou no caso de procurador, apresentar o original, por traslado ou certidão da procuração, nos termos do 
art. 489 do CNCGJ/SC, no qual deverá conter poder específico para tal ato nos termos do art. 661 do Código Civil. 

1.3 Se pessoa física, apresentar cópia autenticada ou original da certidão de casamento/nascimento, expedida nos últimos 90 
dias, conforme art. 484 do CNCGJ-SC e Enunciado nº 08 da Anoreg/SC, oportunidade em que será realizada a cópia e 
certificação por esta Serventia e devolvida a via da parte. 

1.4 O requerimento deverá estar instruído com tantas cópias quantas forem os titulares de direitos reais ou de outros 
direitos registrados sobre o imóvel usucapiendo e os proprietários confiantes ou ocupantes, cujas assinaturas não 
constem da planta e nem do memorial descritivo da usucapião (art. 4º, §2º do Provimento nº 65/2017 do CNJ); 

2. Procuração pública ou particular, pela qual os interessados tenham outorgado poderes de representação específicos ao 
advogado que subscreveu o requerimento (se pública, a original por traslado ou certidão, nos termos do art. 489 do CNCGJ-SC; 
se particular, a original, com firma reconhecida, conforme determina o art. 4º, VI do Provimento nº 65/2017); 

 
2.1  O advogado atuando em causa própria poderá requerer diretamente a instauração do procedimento. 

 
3. ATA NOTARIAL original por traslado ou certidão, lavrada por Tabelião ou Escrivão de Paz, com a qualificação das partes, 

endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do 
imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste (art. 4ª, I do Provimento nº 65/2017 CNJ): 

 



a) A descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso de bem individualizado ou a descrição da área 
em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de 
edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo; 

b) O tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores; 
c) A forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente; 
d) A modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional; 
e) O número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização: se situados em uma ou em mais circunscrições; 
f) O valor do imóvel; 
g) Outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como depoimentos 

de testemunhas ou partes confrontantes; 
 

3.1. Requerimento poderá ser instruído com mais de uma ata notarial, por ata notarial complementar ou por escrituras 
declaratórias lavradas pelo mesmo ou por diversos notários, ainda que de diferentes municípios, as quais descreverão os 
fatos conforme sucederem no tempo (art. 4º, §7º do Provimento nº 65/2017 do CNJ); 

  
4. Certidão do imóvel ou certidão para fins de usucapião: expedidas pelo Registro de Imóveis de Camboriú-SC, 1º Ofício de Registro 
de Imóveis de Balneário Camboriú-SC, e pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itajaí-SC, a fim de instruir o procedimento e atestar 
se o imóvel usucapiendo possui ou não registro naquelas serventias. 
 
5. Certidão de confrontações do imóvel objeto do pedido, expedida pela Prefeitura de Camboriú-SC (art. 705 do CN/CGJ-SC c/c item 
2.10 da Circular nº 26/2016) 
 
6. Planta do imóvel, no original, contendo: 
 

a) Identificação (nome e qualificação mínima) e assinatura do responsável técnico legalmente habilitado, com firmas 
reconhecidas (art. 704 do CN/CGJ-SC c/c item 2.10 da Circular nº 26/2016); 
b) Identificação (nome e qualificação mínima) e assinaturas dos proprietários, pelos titulares dos direitos registrados ou 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer 
título, com firmas reconhecidas por semelhança ou autenticidade (art. 216-A, II da Lei 6.015/73 c/c art. 704 do CN/CGJ-SC 
c/c item 2.10 da Circular nº 26/2016 e art. 4º, II, §6º do Provimento nº 65/2017 CNJ). 

                c) Assinatura do representante da Prefeitura Municipal, com firma reconhecida, na qualidade de proprietária das vias 
públicas que confrontem com o imóvel; 
d) Área total do imóvel, informando todas as medidas, fazendo-se a descrição técnica precisa da área com coordenadas, 
ângulos, deflexões, etc. (Princípio da Especialidade Objetiva – art. 688 do CCNGJ-SC).  
e) Localização das áreas de preservação, das servidões e dos recuos legais;  
f) Número das matrículas do imóvel usucapiendo e dos imóveis confrontantes ou, caso algum deles seja área de posse, 
informar tal fato (art. 704 do CNCGJ-SC c/c com a Circular n° 26/2016 da CGJ-SC);  
f.1) No caso da indicação de matrículas para os imóveis confrontantes, apresentar as certidões de inteiro teor atualizadas, 
para comprovar a propriedade indicada na planta e no memorial descritivo. 
f.2)  Caso o imóvel confrontante não tenha matrícula ou registro de transcrição, deverá ser indicado na planta e no memorial 
descritivo que se trata de área de posse, nos termos do parágrafo único do art. 704 do CNCGJ/SC. 
g) Nome do(s) proprietário(s) do imóvel usucapiendo e dos imóveis confrontantes e número do lote, caso seja loteamento 
registrado, pois caso o loteamento seja irregular, indicar somente o número da inscrição imobiliária (art. 669 do CNCGJ-SC). 
Importante:  

• Em caso de notificação, o silêncio será interpretado como concordância; 

• O Condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos 
condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, será representado, conforme o 
caso, pelo síndico (caso já esteja concluído, bastando a notificação do mesmo para o efeito do § 2º do art.216-A da Lei 
6.015/73, de modo que é dispensada a notificação de todos os condôminos) OU pela Comissão de Representantes (se ainda 
estiver apenas incorporado), nos termos do art. 216-A, §12 e art. 213, § 10, da Lei 6.015/73 c/c item 2.10 da Circular nº 
26/2016 da CGJ/SC). 

•  Se pessoa jurídica confrontante ou titular de direitos, apresentar cópia autenticada da última alteração contratual, na qual 
conste o nome do sócio administrador / representante da empresa, devidamente registrada no órgão competente, bem 
como a Certidão Simplificada atualizada expedida pela Junta Comercial (prazo máximo de emissão de 90 dias), em atenção 
ao art. 483 do CNCGJSC. 

• No caso de o imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado consentimento dos titulares 
de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes e bastará a notificação do 
síndico para se manifestar na forma do § 2º do art. 216-A da Lei 6.015/73. 

• Para efeito do § 2º do art. 216-A da Lei 6.015/73, caso não seja encontrado o notificando ou caso ele esteja em lugar incerto 
e não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital mediante 



publicação, por duas vezes, em jornal local de grande circulação pelo prazo de quinze dias cada um, interpretado o silêncio 
do notificando como concordância. 

• Na hipótese de algum titular de direitos reais, e de outros direitos registrados na matricula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar a planta e memorial descritivo os herdeiros legais, desde que 
apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação do inventariante. (art. 12 do Provimento 
CNJ nº 65/2017) 
 

• Por fim, considera-se outorgado o consentimento, nos casos de titulares de direitos reais registrados ou averbados na 
matrícula, quando for apresentado pelo requerente justo título ou instrumento que demonstre a existência de relação 
jurídica com o titular registral, acompanhado de prova da quitação das obrigações (que será feita por meio de declaração 
escrita ou da apresentação de quitação da última parcela do preço avençado ou de recibo assinado pelo proprietário com 
firma reconhecida)  e de certidão do distribuidor cível expedida até trinta dias antes do requerimento que demonstre a 
existência de ação judicial contra o requerente ou contra seus cessionários envolvendo o imóvel usucapiendo, sendo 
exemplos de títulos: compromisso ou recibo de compra e venda; cessão de direitos e promessa de cessão; pré-contrato; 
proposta de compra; reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a manifestação de vontade das partes, 
contendo a indicação da fração ideal, do lote ou unidade, o preço, o modo de pagamento e a promessa de contratar; 
procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem, especificando o imóvel; escritura de cessão de 
direitos hereditários, especificando o imóvel; documentos judiciais de partilha, arrematação ou adjudicação (art. 13, §1º 
do Provimento CNJ nº 65/2017) 
 

• Em qualquer dos casos acima mencionados deverá ser justificado o óbice a correta escrituração das transações para evitar 
o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos 
de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários, sendo alertados (requerentes e testemunhas) de que a 
prestação de declaração falsa na referida justificação configurará crime de falsidade, sujeito as penas da lei (art. 13 §2º do 
Provimento CNJ nº 65/2017) 

 

• Para o registro extrajudicial da usucapião de unidade autônoma integrante de condomínio edilício regularmente 
constituído e com construção averbada, bastará a anuência do sindico do condomínio. Sendo que, na hipótese de a 
unidade usucapienda localizar-se em condomínio edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de 
incorporação ou sem a devida averbação de construção, será exigida a anuência de todos os titulares de direito constantes 
da matrícula (art. 6º e art. 7º do Provimento CNJ nº 65/2017) 
 

6.1. Deverão ser efetuados todos os esforços possíveis para indicação da matrícula ou da transcrição do imóvel usucapido, a fim de 
ser efetuada a baixa respectiva no registro precedente e garantir a higidez da cadeia proprietária. 

6.2. Em qualquer caso, será necessário apresentar 04 (quatro) plantas iguais ou 03 (três) cópias autenticadas da planta original para 
fins de notificação da União, do Estado e do Município. 

7. Memorial descritivo, no original, contendo:  
 

a) Descrição completa e com precisão da área conforme consta na planta apresentada, indicando nome dos confrontantes e 
o número das matrículas dos imóveis confinantes (art. 704 do CNCGJ-SC), observadas as exigências dos arts. 176 e art. 225 da 
Lei nº 6.015/73 (características, ou seja, área e alinhamentos laterais com medidas, fazendo-se a descrição técnica precisa da 
área com coordenadas, ângulos, deflexões, etc., confrontações, localização. Se urbano, se fica do lado par ou ímpar do 
logradouro, em que quadra e a que distância métrica da esquina mais próxima).  Se rural, a localização, os limites e as 
confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de 
custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. 
a.1) Caso o imóvel confrontante não tenha matrícula ou registro de transcrição, deverá ser indicado na planta e no memorial 
descritivo que se trata de área de posse, nos termos do parágrafo único do art. 704 do CNCGJ/SC. 
b) Procedimento e equipamentos utilizados. 
b) Identificação (nome e qualificação mínima) e assinaturas dos proprietários, pelos titulares dos direitos registrados ou 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer 
título, com firmas reconhecidas por semelhança ou autenticidade (art. 216-A, II da Lei 6.015/73 c/c art. 704 do CN/CGJ-SC 
c/c item 2.10 da Circular nº 26/2016 e art. 4º, II, §6º do Provimento nº 65/2017 CNJ). 
d) Identificação (nome e qualificação mínima) e assinatura do responsável técnico legalmente habilitado, com firmas 
reconhecidas (art. 704 do CN/CGJ-SC c/c item 2.10 da Circular nº 26/2016); 
e) Assinatura do representante da Prefeitura Municipal, com firma reconhecida, na qualidade de proprietária das vias 
públicas que confrontem com o imóvel; 
 
7.1 Para o registro extrajudicial da usucapião de unidade autônoma integrante de condomínio edilício regularmente 
constituído e com construção averbada, bastará a anuência do sindico do condomínio. Sendo que, na hipótese de a 
unidade usucapienda localizar-se em condomínio edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de 



incorporação ou sem a devida averbação de construção, será exigida a anuência de todos os titulares de direito constantes 
da matrícula (art. 6º e art. 7º do Provimento CNJ nº 65/2017) 

 
8. Cópia fiel da planta apresentada do imóvel em escala reduzida para fins de publicação de edital. O croqui deverá permitir a 
identificação da localização do imóvel por terceiros, devendo, portanto, ser clara e legível na impressão jornalística. 

 
9. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT, com o comprovante de quitação, conforme artigo 618 do CNCGJ/SC, 
constando no objeto que o referido documento se refere ao levantamento da área. 
 
9.1. Em qualquer caso, será necessário apresentar três (03) cópias autenticadas da ART para fins de notificação da União, Estado e 
Município. 
 
10. Certidões negativas atualizadas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel 
usucapiendo (Comarca de Camboriú e Justiça Federal da 4ª Região) expedidas nos últimos trinta (30) dias, demonstrando a 
inexistência de ações que caracterizem a oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas (art. 4º, IV do Provimento 
nº 65/2017 CNJ):  
 

a) Do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; 
b) Do proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; 
c) De todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que 

é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião; 
 
10.1. Certidões positivas deverão ser complementadas com a certidão narrativa do feito.  
 
11. Concordância da União, do Estado de Santa Catarina e do Município de Camboriú com o pedido de usucapião, através de 
certidão que descreva o imóvel usucapiendo. Caso não seja apresentada a certidão, será promovida a notificação do ente público 
respectivo para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.  

 
11.1. O silêncio da União, do Estado e do Município será interpretado como anuência/concordância (§2 e § 3º do art. 216-A da Lei 
6.015/73 e item 2.3 da Circular nº 26/2016 da CGJ/SC). 
 
12. Documentos comprobatórios da posse do imóvel usucapiendo: justo título (Escritura Pública, Instrumento Particular de 
aquisição do imóvel, carta de arrematação ou de adjudicação não registradas, compromisso de compra e venda com prova de 
quitação, etc.) ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais 
como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel (IPTU, ITR, água, luz, telefone fixo, cadastro na 
Prefeitura ou no Incra, etc.). Tais documentos poderão ser complementados com fotos da família no imóvel, declarações 
assinadas por vizinhos, etc (art. 4º, III do Provimento nº 65/2017 CNJ) 
 
13. No caso de usucapião familiar, prova do abandono do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro e de posse   exclusiva; 

13.1. Quando exigível de acordo com o tipo de usucapião, prova de residência no imóvel objeto do pedido. 

14. Documentos comprobatórios das confrontações apresentadas na planta: declaração da Prefeitura Municipal, certidões 
atualizadas das matrículas, contratos, termo de posse ou escritura de posse, comprovantes de pagamento de impostos, taxas e/ou 
todos os demais documentos que comprovem que os proprietários dos imóveis confrontantes constantes na planta são, de fato, 
confrontantes do imóvel objeto do usucapião. 
 
15. Certidão de avaliação do imóvel, expedida pela Prefeitura de Camboriú-SC, para cálculo dos emolumentos e do valor devido ao 
Fundo do Reaparelhamento do Judiciário, conforme art. 10 e 16 do Regimento de Custas e Emolumentos de Santa Catarina; 
 
16. Declaração do técnico responsável atestando que elaborou pessoalmente o levantamento; que o imóvel em questão tem limites 
definidos, que não existe litígio aparente com os estremantes e que os confrontantes são aqueles indicados na planta e no 
memorial, observando o disposto no art. 616 do CNCGJ-SC, quanto ao reconhecimento de firma. 
 
17. Se o imóvel objeto do pedido de usucapião for RURAL, deverá também ser apresentado: 

 
a) O Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural - CAR, referente ao imóvel objeto do pedido, 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. 
b) CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, bem como com CND do ITR comprovando a quitação do Imposto Territorial 
Rural – 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. 
b.2 ) Apresentar requerimento em nome dos requerentes, solicitando a averbação dos dados do CCIR, de acordo com art. 
674, II do CNCGJ-SC e art. 176, II, "3", "a" da Lei 6.015/73, observando quanto ao reconhecimento de firma, o art. 616 do 
CNCGJ-SC. 
c) de Certificação o Incra que ateste que o poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhum outro 
constante do seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme as áreas e os 
prazos previstos na Lei nº 10.267/2001 e nos decretos regulamentadores (art. 19, III do Provimento nº 65/2017 CNJ).o rec 
d) descrição georrefenciada, nas hipóteses previstas na Lei 10.267/2001 e nos decretos regulamentadores (art. 4º, VII do 
Provimento nº 65/2017 CNJ) 
 

18. GEORREFERÊNCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL: Nos Termos do Parecer emitido no Pedido de Providências nº 0000031-93.2018. 

824.0600 pela Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina, em relação a certificação pelo INCRA dos imóveis rurais, a qual está 

prevista no art. 176, §3º da Lei 6.015/73. Ficou determinado que  a certificação deve ser exigida  para qualquer procedimento de 

usucapião extrajudicial de imóveis rurais, independentemente da área do imóvel e do protocolo da usucapião.  

 

19. Indicar na planta e no memorial descritivo se há construção sobre o imóvel objeto da usucapião, nos termos do art. 692 do 

CNCGJ/SC; 

AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO REGULAR ou IRREGULAR, as partes devem: 

 

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. 

 

20. O reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem 

gravames regularmente inscritos (art. 21, §1º e 2º do Provimento nº 65/2017 – CNJ). 



* A parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que 

emitiu a ordem; 

* Os entes públicos ou credores podem anuir expressamente à extinção dos gravames no procedimento da usucapião.  

 
ATENÇÃO:  

 
a) A ata notarial, planta, memorial descritivo, justo título, certidões, procuração, certidões dos órgãos municipais devem 

ser apresentados no original (art. 4º, §1º do Provimento nº 65/2017 do CNJ). 
b) O documento oferecido em cópia poderá, no requerimento, ser declarado autêntico pelo advogado ou pelo defensor 

público, sob sua responsabilidade pessoal, sendo dispensada a apresentação de cópias autenticadas. (art. 4º, §3º do 
Provimento nº 65/2017 do CNJ). 

c) Será dispensada o consentimento do cônjuge do requerente se estiverem casados sob o regime de separação absoluta 
de bens (art. 4º, §4º do Provimento nº 65/2017 do CNJ). 

d) Será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade de condomínio 
edilício ou loteamento regularmente instituído, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante da 
respectiva matrícula (art. 4º, §5º do Provimento nº 65/2017 do CNJ). 

e) Se a planta da usucapião não estiver assinada pelos titulares dos direitos registrador ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título e não for apresentado 
documento autônomo de anuência expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio 
do oficial de registro de títulos e documentos para que se manifestem consentimento no prazo de quinze dias, 
considerando-se sua inércia como concordância ((art. 10 do Provimento nº 65/2017 do CNJ). 

f) O consentimento expresso poderá ser manifestado pelos confrontantes e titulares de direitos reais a qualquer 
momento, por documento particular com firma reconhecida ou por instrumento público, sendo prescindível a assistência 
de advogado ou defensor público (art. 10, §7º do Provimento nº 65/2017 do CNJ). 

g) Se o imóvel usucapiendo for matriculado com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e 
a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel, 
devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente ((art. 10º, §10º do Provimento nº 65/2017 
do CNJ). 

h) O fato de o imóvel não possuir matrícula ou transcrição não impedirá o seu processamento na via extrajudicial (item 2.7 da 
Circular nº 26/2016 da CGJ/SC). Todavia, deverão ser efetuados todos os esforços possíveis para indicação da matrícula ou 
da transcrição do imóvel usucapido, a fim de ser efetuada a baixa respectiva no registro precedente e garantir a higidez da 
cadeia proprietária. 

i) O pedido deverá ser efetuado perante o cartório de registro de imóveis da Comarca em que estiver situado o imóvel 
usucapiendo. 

j)  Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião (art. 183, § 3º, e 191, § único, da Constituição Federal e art. 102 do 
Código Civi e art. 2º §4º do Provimento nº 65/2017 do CNJ). 

k) O prazo da prenotação será prorrogado até o acolhimento ou rejeição do pedido (§ 2º do art. 216-A da Lei 6.015/73). 
l)  O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião, somar o tempo de posse dos seus antecessores, 

contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do usucapião ordinário (art. 1.242 do CC), com justo título e de 
boa-fé (art. 1.243 do Código Civil). 

m)  O interessado deverá efetuar o pagamento prévio dos emolumentos equivalentes a 50% do valor previsto na tabela de 
emolumentos para o registro e, caso o pedido seja deferido, também serão devidos os documentos pela aquisição da 
propriedade equivalentes a 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro, tomando-se por base o 
valor venal do imóvel relativo ao último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou ao imposto territorial 
rural ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado (art. 14 da Lei 6.015/73, art. 26, II do Provimento nº 
65/2017 do CNJ)), de acordo com o Regimento de Custas do Estado de Santa Catarina.  

n) Entendem como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus eventuais ocupantes; Em 
imóveis que confrontem com terras públicas, assinatura do representante do governo ou órgão respectivo, sendo todas 
com firmas reconhecidas e termos de nomeação.  Em imóveis que confrontem com rios ou ribeirões, assinatura do 
representante do Governo do Estado art. 26, inciso I da CF/88 (Se o rio for navegável, de acordo com o que disciplina nosso 
Código de Águas, este será bem público, devendo ser notificado o Estado (ou a União, se o caso). Por outro lado, se o rio 
não for navegável (um córrego, por exemplo) o notificado deverá ser o proprietário da outra margem. Isso porque, neste 
caso, o rio não navegável pode ser mero indicador de divisa dos imóveis); Em terrenos que confrontem com a BR, 
assinatura do representante do DNIT, todos com firmas reconhecidas e termos de nomeação. 

o) O requerimento, a planta e o memorial não podem conter rasuras ou emendas, assim como os demais documentos 
apresentados. 

p) O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação para a ciência de terceiros 
eventualmente interessados (art. 216, §4º da lei 6.015/73), que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. O valor da 
publicação será cotado e repassado aos interessados, os quais deverão efetuar o pagamento antes da publicação do edital. 

q) Para a elucidação de qualquer dúvida, imprecisões ou incertezas,, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo 
oficial de registro de imóveis (art. 216, §5º da lei 6.015/73 e art. 17 do Provimento nº 65/2017 - CNJ). 

r) No caso de notificação de CONFRONTANTES, TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS OU 
AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO OU NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES: 



 

• Apresentar requerimento pelo qual o advogado dos interessados pede a notificação, indicando o nome e o endereço 

completo de quem pretende que seja notificado, acompanhado de cópia autenticada da planta, memorial e da anotação de 

responsabilidade técnica. 

 

• O valor da notificação deverá ser custeado pelo requerente. 

 

• O silêncio dos confrontantes, titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do 

imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes será interpretado como concordância. 

 
s) A rejeição do pedido na via extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião na esfera judicial. 
t) Caso seja apresentada impugnação ao pedido, o processo será remetido ao juízo competente para que a ação prossiga na 

via judicial (§ 10º do art. 216-A). 
u) Nos termos do §15 do art. 216-A da Lei 6.015/73 no caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 

IV do caput do art. 216-A da Lei 6.015/73, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em 
procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial que obedecerá, no que couber, ao rito 
previsto nos arts. 381, §5º, 382 e 383 da Lei nº 13.105, de 16 março de 2015 – Código de Processo Civil. 

v) A desídia do requerente poderá acarretar o arquivamento do pedido com base no art. 205 da Lei 6015/73, bem como o 
cancelamento da prenotação (art. 9º §2º do Provimento nº 65/2017); 

w) Em qualquer caso, o legítimo interessado poderá suscitar o procedimento de dúvida, observado o disposto no art.198 e 
seguintes da Lei 6.015/73 (art. 23 do Provimento nº 65/2017 do CNJ) 

x) O reconhecimento extrajudicial da usucapião pleiteado por mais de um requerente será admitido nos casos de exercício 
comum da posse (art. 8º do Provimento CNJ nº 65/2017) 

y) O reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas 
nem gravames judiciais regularmente inscritos (art. 21 do Provimento CNJ nº 65/2017) 

• A parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que 
emitiu a ordem.  

• Os entes públicos ou credores podem anuir expressamente à extinção dos gravames no procedimento da usucapião. 
  

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. 


