
AVERBAÇÃO DE DEMOLIÇÃO 
 

IMÓVEL URBANO 
 
 
1. REQUERIMENTO: em nome do proprietário do terreno, requerendo a averbação da construção, indicando a matrícula sob a qual 

será realizada a obra e o valor atribuído a construção, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o 

proprietário assine o requerimento diretamente na Serventia, o reconhecimento de firma é dispensado, devendo ser apresentado 

documento de identificação 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; 

 
2. CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO, no original, nos termos do art. 658, I do CNCGJ/SC, expedida pela municipalidade, indicando a 
demolição da edificação; 
 
3. CND do INSS referente a demolição, nos termos do art. 692 do CNCGJ-SC e art. 322, I e art. 383-A da Instrução Normativa RFB n° 
971/2009, dentro de seu prazo de validade. 
 
3.1 Caso a demolição se enquadre na previsão de dispensa constante do art. 370, I da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de 
novembro de 2009: "Nenhuma contribuição social é devida em relação à obra de construção civil que atenda às seguintes 
condições: I - o proprietário do imóvel ou dono da obra seja pessoa física, não possua outro imóvel e a construção seja: a) 
residencial e unifamiliar; b) com área total não superior a 70m2 (setenta metros quadrados); c) destinada a uso próprio;  d) do tipo 
econômico ou popular; e e) executada sem mão-de-obra remunerada, deverá ser apresentada, declaração, sob as penas da lei, 
assinada pelo proprietário ou dono da obra pessoa física, de que ele e o imóvel atendem às condições ali previstas (citar todas elas), 
com firma reconhecida, conforme dispõe o art. 383-A, §1° da citada IN. Atenção: a dispensa somente é possível quando forem 
atendidas todas as condições acima citadas. 
 
4. Quando qualquer das partes for representada por procurador, deverá ser apresentada o original, por traslado ou certidão do 
respectivo instrumento procuratório, no qual deverá conter poder específico para tal ato nos termos do art. 661 do Código Civil, e 
489 do CNCGJ/SC. 
 

5. Quando a qualificação do proprietário do imóvel estiver incompleta na matrícula, deverá ser apresentado os documentos 

necessários para complementação dos dados, conforme princípio da especialidade subjetiva e art. 476 e 688 do CNCGJ-SC. (Ex. 

Certidão de Casamento, Complementação de RG e CPF). 

 

6. Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Certidão/Declaração de logradouro a 

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

6.015/73. 

 

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. 


