
DESMEMBRAMENTO URBANO PELA LEI 6.766/79

DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO - LEI 6.766/79 e Art. 722 e seguintes do
CNCGJ/SC e Lei Municipal nº 86/17.

O PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NA ORDEM DA LEI 6.766/79 E PRECEDIDO DE INDÍCE, SEGUINDO

A ORDEM ABAIXO:

1. REQUERIMENTO: em nome do proprietário do terreno, requerendo o registro do desmembramento, nos termos da Lei 6.766/79

e art. 722 do CNCGJ/SC, indicando a matrícula sob a qual será realizado o desmembramento, observando o disposto nos § 1° e 3° do

art.  616  do  CNCGJ-SC:  caso  o  proprietário assine  o  requerimento  diretamente  na  Serven:a,  o  reconhecimento  de  firma  é

dispensado, devendo ser apresentado documento de iden:ficação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso o

requerimento  for  apresentado  por  terceiro  ou  já  venha  assinado,  deverá  conter  o  reconhecimento  da  firma  do

proprietário/representante legal;

a) se o proprietário for pessoa Esica, apresentar cópia auten:cada da cer:dão de nascimento e/ou de casamento

atualizada, expedida nos úl:mos 90 dias para comprovação do estado civil  declarado, oportunidade em que será

realizada cópia e cer:ficação da referida cer:dão, sendo devolvida ao final para a parte, nos termos do art. 484 do

CNCGJ/SC e conforme orientação da Corregedoria-Geral de Jus:ça de Santa Catarina e se os proprietários do imóvel

forem casados, ambos deverão assinar o requerimento;

b) se pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído com cópia auten:cada e/ou original do contrato social /

alteração contratual na qual conste o nome do sócio representante e administrador da empresa e também com a

cer:dão atualizada dos atos cons:tu:vos (cer:dão simplificada), expedida nos úl:mos 90 dias. Pelo ato cons:tu:vo,

se verificará a capacidade do(s) firmatário(a)(s) do requerimento, nos termos do art. 483 do CNCGJ/SC.

c) Caso o proprietário seja representado por procurador, apresentar a procuração em traslado ou cer:dão (se pública)

ou a original, com firma reconhecida (se par:cular), a qual deverá conter poderes específicos para tal ato, nos termos

do art. 661 do Código Civil e nos termos do art. 489 do CNCGJ/SC.

2. TÍTULO DE PROPRIEDADE: Poderá ser cer:dão de inteiro teor atualizada da matrícula do imóvel (caso o Ltulo esteja registrado),

cópia auten:cada do Ltulo já registrado, que poderá ser: a escritura pública, ou contrato de promessa de compra e venda, ou de

cessão de direitos, nos termos do art. 18, I da Lei 6.766/79.

3. HISTÓRICO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE, nos termos do art. 18, II, da Lei 6.766/79.

        a) Cer:dão de Inteiro Teor da matrícula objeto do desmembramento;

        b) Cer:dão Vintenária acompanhada das respec:vas cer:dões de inteiro teor integrantes do Histórico Vintenário.

4. CERTIDÕES NEGATIVAS EM NOME DO PROPRIETÁRIO EXTRAÍDAS NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL E DO DOMICÍLIO:

4.1. DE IMPOSTOS: (art. 18, III, a, da Lei 6.766/79):

       a) FEDERAIS: De Tributos Federais Administrados pela Receita Federal;

        a.1) FUNRURAL, se o imóvel há menos de 5 anos era rural.

        a.2) Tratando-se de terreno de Marinha, Cer"dão do SPU

       b) ESTADUAIS: Da Fazenda Estadual;

       c) MUNICIPAIS: Rela:va ao Imóvel e Rela:va a Tributos Diversos em nome do proprietário.

4.2. REGISTRO DE IMÓVEIS (art. 18, III, b, da Lei 6.766/79).

       a) Cer:dão de Inteiro Teor com Nega:va de Ônus e Ações;

4.3.  CERTIDÃO NEGATIVA, expedida a menos de 90 dias: de ações penais com respeito a crime contra o Patrimônio e contra a

Administração Pública (art. 18, III, c, da Lei 6.766/79).

4.4. TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, EXPEDIDAS A MENOS DE 90 DIAS: (art. 18, IV, a, da Lei 6.766/79)



        a) Nega:va de Protesto de Títulos extraída pelo período de 10 anos.

        a.1) As cer:dões de protesto deverão vir em nome de todos quantos tenham sido :tulares de direitos reais sobre o imóvel nos

úl:mos 10 anos, devendo ser extraídas na comarca de situação do imóvel e nos seus domicílios.

4.5.  DE  AÇÕES PESSOAIS  RELATIVAS  AO  LOTEADOR,  CÍVEIS  E  CRIMINAIS,  EXTRAÍDAS  PELO PERÍODO DE  10  ANOS,  EXPEDIDAS

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE OU A MENOS DE 90 DIAS SE NÃO CONSTAR PRAZO EXPRESSO: (art. 18, IV, b, da Lei 6.766/79):

       a) FEDERAL: Da Jus:ça Federal (cível, feitos da fazenda e criminal)

       a.1) Também deverá ser extraída em nome de todos quantos tenham sido "tulares de direitos reais sobre o imóvel nos úl"mos

10 anos (pelo período de 10 anos), da comarca de situação do imóvel e nos seus domicílios.

       b) TRABALHISTA: Rela:va as ações trabalhistas expedida pelo TRT e a cer:dão referente ao processos autuados no Sistema

Processo Judicial Eletrônico da Jus:ça do Trabalho PJe-JT.

       b.1) Também deverá ser extraída em nome de todos quantos tenham sido "tulares de direitos reais sobre o imóvel nos úl"mos

10 anos (pelo período de 10 anos), da comarca de situação do imóvel e nos seus domicílios.

       c) ESTADUAL: Da Jus:ça Comum Estadual (cível, feitos da fazenda e criminal)  Sistema SAJ e do Sistema E-Proc. 

       c.1) Também deverá ser extraída em nome de todos quantos tenham sido "tulares de direitos reais sobre o imóvel nos úl"mos

10 anos (pelo período de 10 anos), da comarca de situação do imóvel e nos seus domicílios.

       OBS: Se o requerente for pessoa jurídica, as cer7dões criminais também deverão ser expedidas em nome do representante

legal; se empresa cons7tuída por outras pessoas jurídicas, tais cer7dões referir-se-ão aos representantes legais destas úl7mas. 

5. COMPROVANTE DO TERMO DE VERIFICAÇÃO: a ser expedido pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das

obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos

lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da, aprovação de um cronograma, com a duração

máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garan:a para a execução das obras; (art. 9º, art. 12 e art. 18,

V, da Lei 6.766/79) e art. 53, IX da Lei Municipal nº 86/2017.

5.1.  Caso  o  desmembramento  não  se  enquadre  nas  hipóteses  acima  descritas,  apresentar  declaração  a  ser  expedida  pela

municipalidade, informando que o desmembramento do referido imóvel não se enquadra nestas exigências.

6. CONTRATO-PADRÃO: apresentar o exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão,

do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 da Lei 6.766/79, nos termos do art. 18, VI, da Lei 6.766/79 e as

indicações previstas no art. 53, VII da Lei Municipal n° 86/2017, assinado pelas partes e com firmas reconhecidas, nos termos do art.

221, II, da Lei 6.015/73.

7.  MEMORIAL DESCRITIVO:  contendo a qualificação completa  dos proprietários;  a descrição da propriedade desmembrada por

inteiro conforme matrícula  e descrição de cada área,  mencionando as metragens  de frente,  fundos,  laterais  e sua designação,

conforme consta da planta, devidamente assinado com firma reconhecida do responsável técnico, nos termos do art. 221, II, da Lei

6.015/73.

Obs: Deve ser observado a área total mínima de cada lote prevista pela lei municipal.

7.1.  Nos  termos  do  art.  674,  I  do  CNCGJ-SC,  deverá  constar  na  planta  e  no  memorial  descri:vo,  em  relação  a  cada  área

desmembrada, se a mesma fica do lado par ou ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da

esquina mais próxima;

7.1.1. Em suprimento ao item acima, poderá ser apresentada declaração expedida pela municipalidade, contendo tal informação

referente a cada área, a qual será objeto de averbação em cada matrícula, mediante apresentação de requerimento em nome da

proprietária (observar art. 616 do CNCGJ-SC quanto ao reconhecimento de firma) e comprovação do pagamento dos emolumentos.

8. PLANTA: devidamente aprovada pela Municipalidade, assinada pelo responsável técnico e proprietários com firmas reconhecidas,

indicando a área a ser desmembrada e as áreas já desmembradas, e informando se as áreas localizam-se em áreas litorâneas, numa

faixa de 2 (dois) quilômetros, a par:r das terras de marinha, devendo ser observado o prazo de caducidade da aprovação de 180

dias, nos termos do art. 18 da Lei 6.766/79 e art. 728 e 745, III, do CNCGJ/SC.

9. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, referente a elaboração dos projetos

de desmembramento,  com os devidos  comprovantes  de quitação, assinada pelas partes,  conforme determina o ar:go 618  do

CNCGJ-SC;



10. Anuência/Autorização Ambiental da FATMA ou FUCAM, nos termos do art. 745, III do CNCGJ/SC e art. 15, III, da Lei Municipal nº 
86/2017, nos casos de desmembramento resultantes em 10 áreas ou mais.
Obs: Fundação do Meio Ambiente – FATMA – Regional Itajaí-SC, fone: (47) 3246-1904. Fundação Camboriuense de Gestão e 
Desenvolvimento Sustentável – FUCAM – (47) 3365-2311.

11. No caso de proprietário solteiro, divorciado, separado ou viúvo, apresentar declaração do proprietário, sob responsabilidade

civil e criminal, com firma reconhecida, de que não vive em união estável e seu estado civil é o constante da sua qualificação (citar),

razão pela qual é sua único e exclusivo proprietário, nos termos do Provimento nº 06 de 2003 da CGJ-SC

11.1.  Caso  contrário  deverá  comparecer  no ato,  como anuente,  a  pessoa  indicada,  na  qualidade de convivente  para  declarar

expressamente, que concorda com a presente operação, decorrentes da união estável que mantém com a proprietária.

12. Cópia do ato de aprovação do desmembramento (decreto municipal) e Laudo de vistoria expedido pela autoridade municipal ou

declaração da municipalidade de que não expede decreto municipal e nem laudo de vistoria para desmembramento.

13. Quando se tratar de imóvel, ainda matriculado em outra Serven:a, deverá ser apresentada cer:dão atualizada de Ônus e Ações

do respec:vo imóvel, pois nos termos do ar:go 197 da Lei 6.015/73, quando o Ltulo anterior es:ver registrado em outro cartório, o

novo  Ltulo  será  apresentando  juntamente  com  cer:dão  atualizada,  comprobatória  do  registro  anterior,  e  da  existência  ou

inexistência de ônus.

14. Quando a qualificação dos vendedores/proprietários do imóvel  es:ver  incompleta  na matrícula,  deverá ser  apresentado os

documentos necessários para complementação dos dados, conforme princípio da especialidade subje:va e art. 476 e 688 do CNCGJ-

SC. (Ex. Cer:dão de Casamento, Complementação de RG e CPF).

15. Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Cer:dão/Declaração de logradouro a

ser expedida pela municipalidade na qual conste a atual denominação da Rua Projetada, nos termos do ar:go 213, I,  c, da Lei

6.015/73.

16. O processo de desmembramento será subme:do a apreciação do Ministério Público desta Comarca, conforme preceitua o Art.

32, inciso VII, letra "j", da Lei Complementar Estadual 17/82 e art. 734 do CNCGJ/SC.

17. Após apreciação do desmembramento pelo Ministério Público, será procedida a publicação dos editais em jornal de circulação

diária por 3 dias consecu:vos, oportunidade em que esta Serven:a, entrará em contrato com a parte para fornece-lhe o edital para

publicação, nos termos do art. 734 e 735 do CNCGJ/SC.

17.1. Apresentar cópia fiel da planta objeto do desmembramento de forma reduzida para fins de publicação de edital.

O B S E R V A Ç Õ E S:

I - Os documentos ficarão arquivados no Cartório e deverão ter as firmas de seus subscritores reconhecidas, nos documentos de

ordem par"cular, exceção feita aos públicos;

II - Todos os documentos deverão vir no ORIGINAL. 

III - As cer"dões forenses e as de protestos de 8tulos abrangerão dez (10) anos;

IV - Será de noventa (90) dias o prazo de validade das cer"dões de ações pessoais e penais, inclusive da Jus"ça Federal, e as de

protesto, e das demais cer"dões o prazo que constar expressamente do documento, segundo norma adotada pelo órgão expedidor,

exceto as fiscais, que serão por exercício;

V - Se alguma das cer"dões citadas for POSITIVA, apresentar:

*cer"dão  narra"va  e  declaração  em nome dos  proprietários  observando  o  disposto  no  art.  616  do  CNCGJ/SC  em relação  ao

reconhecimento  de  firma,  declarando  que  a  ação  constante  na  cer"dão  posi"va  (citar  número  dos  autos  e  vara)  não  possui

referência com o imóvel objeto do presente desmembramento;

VI - O prazo de registro contará do dia em que todos os itens forem atendidos.

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é defini�vo, 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.


