
5º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ 

 

PROTOCOLO Nº: ______________  MATRÍCULA(S) Nº(S):__________________________________________ 

 

AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

  Sim  Não  

1  Há outro protocolo vinculado a matrícula objeto do presente título?  

- Se a resposta for SIM, verificar qual a dependência entre eles e qual deve ser registrado 

anteriormente.  

- Quando na matrícula originária constar a prenotação de uma “Ocorrência” devemos prenotar 

as matrículas novas nos referidos procedimentos.  

  

2  Foi apresentado requerimento específico para a averbação da construção com firma reconhecida?  

- O requerimento deverá conter a declaração do valor da obra.  

- O requerimento deverá ser assinado pelo proprietário ou por procurador constituído.  

- A procuração deve conter poderes especiais e expressos e ser apresentada na via original?  

  

3  A pessoa identificada como proprietária na certidão de construção é a proprietária atual na 

matrícula?  

- Caso contrário deverá ser comprovado que na aquisição o ITBI foi recolhido também sobre a obra. - 

Nos documentos particulares deve ser verificada a guia em nosso arquivo e mencionado na averbação 

da construção.   

- Nas escrituras públicas o tabelião deverá re-ratificar a escritura de aquisição para constar a referida 

informação.  

  

4  A construção já foi averbada na matrícula?  

- Verificar toda a matrícula antes de realizar a averbação.  

  

5  Na matrícula do imóvel consta o registro de uma incorporação imobiliária?  

- Caso conste na matrícula deverá ser solicitado o registro da instituição de condomínio.  

  

6  Caso o proprietário seja representado por procurador, foi apresentada a procuração,  na via original ou 

cópia autenticada?  

- Procuração Pública: realizar o procedimento de confirmação.  

- Procuração Particular: É necessário o reconhecimento de firma.  

  

7  Caso o requerente/proprietário seja pessoa jurídica, foi apresentada a última alteração contratual e a 

certidão simplificada da Junta Comercial, na via original ou cópia autenticada?   

  

8  Foi apresentada a certidão de construção expedida pela PM de Cuiabá na via original ou cópia 

autenticada?  

  

9  O endereço constante na certidão de construção confere com a matrícula do imóvel?  

- Caso haja divergência deverá ser realizada a averbação de atualização do logradouro.  

  

10  Foi apresentada a certidão negativa de débitos do INSS?  

- A certidão deverá ser específica para averbação da obra.  

- A emissão da certidão deverá ser confirmada no site da Receita Federal.  

  

11  A área total constante na certidão de construção é a mesma que consta na CND do INSS?    

12  Foi apresentada a planta aprovada da construção na via original ou cópia autenticada?  

- Na planta deverão ser verificadas somente as medidas perimetrais do terreno, tendo em vista 

que na certidão de construção consta somente a área total do terreno.  

- Se houver divergência na área total do imóvel ou nas medidas perimetrais deverá ser 

solicitada a averbação de retificação de área.  

- Quando se tratar de áreas provenientes de condomínio, desmembramento ou loteamento, 

com planta arquivada neste RI, não se faz necessário apresentar a planta.  

- Após a análise, a planta deverá ser devolvida sem carimbos.  

  

 


