
 
 

ARREMATAÇÃO 

Documentos 

• Carta de arrematação ou mandado judicial, acompanhada de decisão 

com trânsito em julgado (trânsito em julgado não é obrigatório). 

• Auto de adjudicação, com descrição completa do imóvel e valor do lance 

de arrematação. 

• Guia de ITBI recolhida. 

• Guia de FRJ recolhida nos autos.  

o Processos judiciais ajuizados após 15/07/2005 da Jus0ça Estadual 

não precisa apresentar. Sendo anterior, deverá ser apresentada 

guia do GRJ recolhida no processo 

_______________________________________________________________ 

Observações: 

• Caso os adquirentes não estejam qualificados no título com nome 

completo, RG, CPF, regime de bens, deverá ser apresentada a cópia 

autenticada pelo tabelionato de notas do RG, CPF, certidão de 

casamento, e declaração de endereço e profissão. 

• Caso os transmitentes não estejam qualificados na matrícula do imóvel, 

com o nome completo, CPF e regime de bens, deverão ser apresentadas 

cópias autenticadas pelo tabelionato de notas do CPF, e certidão de 

casamento. 

• Caso conste na matrícula a incidência de algum ônus impeditivo de 

alienação (hipoteca cedular, hipoteca de SFH, penhora da União Federal 

ou do INSS, hipoteca do Banco da Terra, cláusula de impenhorabilidade, 

etc.), deverá ser apresentado documento hábil para o cancelamento. 

• Caso conste na matrícula a incidência de algum ônus não impeditivo de 

alienação (hipoteca comum, penhora), há a possibilidade de registrar a 

adjudicação sem o cancelamento dos ônus existentes, desde que, seja 

apresentado requerimento firmado pelos adquirentes com firma 

reconhecida por autenticidade ou semelhança esclarecendo que tem 

conhecimento de que os ônus existentes continuarão ativos. (art. 252 Lei 

6015/73). 



• O imóvel deve estar descrito no processo exatamente como consta na 

matrícula (Descrição do terreno, área do terreno, existência de 

construção, área construída).  

o Caso esteja descrito de modo diverso na matrícula, ou sem a 

construção deverão ser averbadas previamente as alterações. 

 

Importante 

• A presente listagem não é definitiva, servindo como orientação genérica 

dos documentos necessários para o ato. Dependendo da particularidade 

de cada caso, é possível que haja a necessidade da apresentação de 

documentos complementares. 

 

Emolumentos: Registro com valor. 


