
UNIFICAÇÃO DE TERRENOS

OBSERVAÇÃO:  Nos  termos do art.  234 da Lei  6.015/73,  quando dois  ou mais  imóveis  con�guos pertencentes  ao mesmo

proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se

as primi*vas.

1. REQUERIMENTO: em nome do proprietário dos terrenos, requerendo a unificação dos seus imóveis, com fundamento no art. 234

da Lei 6.015/73, indicando as matrículas sob as quais será realizada a unificação.

a) se o proprietário for pessoa 2sica, apresentar cópia auten3cada da cer3dão de nascimento e/ou de casamento

atualizada, expedida nos úl3mos 90 dias para comprovação do estado civil  declarado, oportunidade em que será

realizada cópia e cer3ficação da referida cer3dão, sendo devolvida ao final para a parte, nos termos do art. 484 do

CNCGJ/SC e conforme orientação da Corregedoria-Geral de Jus3ça de Santa Catarina, quando os proprietários forem

casados, ambos deverão assinar o requerimento;

b)  Se  pessoa  jurídica,  o  requerimento  deverá  estar  instruído  com  uma  via  original,  cópia  auten3cada  OU a  via

expedida digitalmente com código verificador válido do contrato social/alteração contratual na qual conste o nome do

sócio representante e administrador da empresa e também com a cer3dão atualizada dos atos cons3tu3vos (cer3dão

simplificada), expedidas nos úl3mos 90 dias. Pelo ato cons3tu3vo, se verificará a capacidade do(s) firmatário(a)(s) do

requerimento.

c) Caso o proprietário seja representado por procurador, apresentar a procuração original em traslado ou cer3dão ou

em cópia auten3cada (se pública) ou então a original com firma reconhecida (se par3cular), nos termos do art. 489 do

CNCGJ/SC.

2. PLANTA aprovada pela municipalidade, assinada pelo proprietário e responsável técnico, devendo constar o desenho dos imóveis

antes da unificação e a situação já unificada e retratar construção que eventualmente esteja edificada sobre o imóvel (regular ou

irregular), com firma reconhecida do responsável técnico e dos proprietários, podendo ser por semelhança, nos termos do art. 221,

II, da Lei 6.015/73.

3. MEMORIAL DESCRITIVO dos terrenos conforme matrícula e da área unificada, devendo constar a descrição dos imóveis antes da

unificação e a situação já unificada, bem como citar construção que eventualmente esteja  edificada sobre o imóvel (regular ou

irregular), com firma reconhecida do responsável técnico, conforme art. 221, II, da Lei 6.015/73, podendo ser por semelhança.

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

da unificação, com o devido comprovante de quitação, assinada pelas partes, conforme determina o ar3go 618 do CNCGJ-SC.

5.  Apresentar declaração expedida pela municipalidade na qual conste sobre a emissão de decreto municipal e laudo de vistoria

para aprovação de projetos de unificação;

6. Quando a qualificação dos  proprietários do imóvel  es3ver  incompleta  na matrícula,  deverá ser  apresentado os documentos

necessários para complementação dos dados, conforme determina o princípio da especialidade subje3va, art. 476 e art. 688 do

CNCGJ-SC. (Ex. Cer3dão de Casamento, Complementação de RG e CPF).

7.  Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Cer3dão/Declaração de logradouro a

ser expedida pela municipalidade na qual conste a atual denominação da Rua Projetada, nos termos do ar3go 213, I, c, da Lei

6.015/73.

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.


