
QUALIFICAÇÃO REGISTRAL 
DESAPROPRIAÇÃO – judicial ou amigável 

GUIA nº__Matrícula nº__Vinculada ok (   ); Vinculada a guia ______; Central Indisp. ok(   ). 

 

1) Apresentar Título judicial ou Escritura Pública de Desapropriação 
Amigável, acompanhados de Decreto Desapropriatório.  

Neste sentido: Ofício-Circular n. 266-2013 - CGJ/SC - Autos n. 0011677-
76.2013.8.24.0600 (arts. 167, I, 34) c/c 221, I, LRP). 

 
Atenção: 
DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL: PARTICIPAÇAO DOS SUCESSORES OU 
INVENTARIANTE, se o caso. 
DISPENSA DE CÓPIA AUTENTICADA  DO DECRETO SE PUDER CONFIRMAR 
AUTENTICIDADE EM AMBIENTE VIRTUAL. 
DISPENSA DA COMPROVAÇAO DO Transito em Julgado se o objeto da demanda for 
só a indenização.  
 
 
CNCGJSC:  
 
Art. 785-A. No caso de desapropriação amigável, o oficial aceitará titulo em que 
participem todos os sucessores ou, em caso de haver nomeação de 
representante do 
espólio, o inventariante. 
 
Art. 786-E. O oficial dispensará a apresentação de cópia autenticada do decreto 
de 
desapropriação sempre que for possível verificar a autenticidade de cópia 
simples em 
ambiente virtual da entidade emitente, ou por outro meio idôneo. 
 
Art. 786-F. Para o registro das sentenças judiciais de desapropriação, o oficial 
não exigirá a comprovação do trânsito em julgado quando o objeto da demanda 
for 
exclusivamente o valor da indenização. 
 
 

2) O Mandado Judicial ou a Escritura Pública de Desapropriação devem vir 
acompanhados de plantas e memoriais descritivos com ART quitada da 
área desapropriada. Neste sentido: Ofício-Circular n. 266-2013 - - CGJ/SC - 
Autos n. 0011677-76.2013.8.24.0600. 
 
ATENÇÃO: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) -  BASTA UMA 
GERAL PARA O PROCESSO.  

 
CNCGJSC: Art. 786-D. É vedado ao oficial exigir a apresentação de uma Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) específica, ou documento equivalente, para cada 
procedimento de desapropriação, quando o documento fizer referência a todos os 
trabalhos técnicos realizados. 

 
 

3) NÃO INCIDE IMPOSTO. 



CNCGJSC: Art. 784-A. Independentemente da natureza do título, é vedado ao oficial 
exigir para efetuar o registro da desapropriação: 
I - de imóveis urbanos: 
a) o pagamento de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); ou 
b) a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais; 
II - de imóveis rurais: 
a) o pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); 
b) a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais; 
c) a apresentação de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR); e 
d) a apresentação Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
 

4) DISPENSADA RETIFICAÇÃO DE ÁREA PRÉVIA, SE NECESSÁRIA. 
TAMBÉM NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROCESSO DE  
DESMEMBRAMENTO – EM CASO DE FRAÇÃO (Ofício-Circular n. 266-2013 - 
- CGJ/SC - Autos n. 0011677-76.2013.8.24.0600 e § 3º do art. 784 do novo CN). 
 

CNCGJSC: Art. 786-A. O oficial dispensará a retificação prévia, mesmo que a 
descrição seja precária, quando o requerente apresentar declaração de que o imóvel 
objeto de desapropriação corresponde àquele indicado no título e nos trabalhos 
técnicos apresentados. 
Art. 786-G. O oficial averbará o título desapropriatório, caso haja matrícula ou 
transcrição, e abrirá nova matrícula para a área desapropriada. 
§ 1º O oficial não exigirá a apuração da área remanescente quando a 
desapropriação for instrumentalizada por título judicial ou quando constar no acordo 
firmado a ciência 
do expropriado de que terá de retificar o imóvel futuramente. 
§ 2º Havendo prévia de averbação, na matrícula originária, de reserva legal ou 
do número de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o oficial efetuará o seu 
transporte para a matrícula a ser inaugurada. 
§ 3º A ausência de registro anterior não impede a abertura de nova matrícula tendo 
como objeto o imóvel expropriado. 

 
 

5) NÃO É NECESSÁRIO EFETUAR AVERBAÇÃO DE ESPECIALIDADE 
SUBJETIVA DOS EXPROPRIADOS. 

 
CNCGJSC: Art. 786-B. É vedado ao oficial formular exigências visando à 
atualização da qualificação subjetiva dos proprietários expropriados, de seus 
cônjuges, bem como das demais pessoas físicas ou jurídicas que figurarem, a 
qualquer título, no registro. 
 

6) HAVENDO ÔNUS OU CREDORES – NOTIFICAÇÃO OU ANUÊNCIA.  
 
CNCGJSC: Art. 786-C. Existindo ônus ou gravames no imóvel expropriado, o oficial 
exigirá a notificação dos credores ou a sua participação no acordo firmado. 
 

Eu,________________________________, declaro que preenchi o presente termo de 
qualificação registral após analisar o título e a matrícula, responsabilizando-me pelas 
informações inseridas. O presente termo será digitalizado e vinculado ao Protocolo 
__________________. Porto Belo (SC), _____/_____/_______. 
Assinatura:________________________. 
 

 



 
DESAPROPRIAÇÃO DE FATO – RETIFICAÇÃO DE ÁREA – PROCEDIMENTO 

ESPECIAL – VER REQUISITOS DA RETIFICAÇÃO DE ÁREA. 
 

Adota-se o entendimento da Corregedoria-Geral de Justiça de São Paulo, fazendo com que 
terrenos em tais casos possam ser demarcados, separando a área que permanecerá na 
titularidade do proprietário, da área destinada ao uso público, por meio do procedimento de 
retificação de área (art. 213, §7º, da LRP). 

 

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Processo CG n° 0002120-13.2015.8.26.0415 (366/2017-E) 

Registro de Imóveis – Retificação administrativa – Exigência de registro prévio 
de desapropriação para que se inicie o procedimento de retificação 
administrativa – Descabimento – Vias públicas que podem ser integradas ao 
patrimônio público, excepcionalmente, por simples destinação – 
Apossamento administrativo reconhecido pelo titular de domínio, que 
pretende preservar a via pública – Município que será notificado durante o 
procedimento e, portanto, terá oportunidade de se manifestar sobre o pleito – 
Parecer pelo provimento do recurso para afastar a exigência, dando-se 
continuidade ao procedimento de retificação.” 

No procedimento, o município é notificado para manifestar-se acerca do pedido de 
retificação, a fim de que expresse seu consentimento para com a demarcação efetuada, 
indicando a correção dos dados da planta e memorial descritivo apresentados, especialmente 
no tocante à dimensão da via pública. Deferida a retificação, duas matrículas distintas são 
abertas, restando na matrícula original apenas o trecho destinado à via publica, a qual receberá 
a averbação da informação de que a titularidade desse imóvel, reservado ao uso comum do 
povo, permanecerá em nome dos proprietários até o futuro registro da desapropriação 
(procedimento judicial ou extrajudicial, por meio de formalização de escritura pública de 
desapropriação amigável), com a intervenção do órgão do Ministério Público da Comarca, ante 
a necessidade de convalidar o ato de desapropriação que deveria ter sido prévio ao 
desapossamento.  

Seguindo este procedimento, poderá o ente público responsável da esfera federal (BR), 
estadual (estradas) ou municipal (ruas ou avenidas), requerer de imediato a averbação, na 
matrícula respectiva, do decreto desapropriatório, bem como da ação desapropriatória, desde a 
concessão de sua imissão provisória, mesmo em caso de posse,  ficando o registro  postergado 
para ato futuro, após o pagamento do valor da indenização ou acordo neste sentido, mecanismo 
que propicia a regularização tabular da área de fato já desapropriada, diminuindo com isso os 
prejuízos sofridos pelo titular do terreno. Finalmente, no momento oportuno, o registro da 
desapropriação seguirá os ditames dos arts. 784-A a 786 - G do CNCGJSC. 

 


