
AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO

DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO QUANDO FOR JUDICIAL

1. Requerimento em nome de um dos proprietários solicitando a averbação do divóricio e o registro da partilha (se for o caso), na

matrícula  do  imóvel  correspondente,  observando  o  art.  616  do  CNCGJ-SC  com  relação  ao  reconhecimento  de  firma:  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.

2. Apresentar a via original ou cópia autenticada da Certidão de Casamento com averbação do divórico atualizada, a ser expedida

nos últimos 90 dias, contados da data do contrato, nos termos do art. 484 do CNCGJ/SC, oportunidade em que será realizada a cópia

da mesma e  certificação de  que confere  com a  via  apresentada,  a  qual  será  devolvida  para  a  parte,  conforme orientação  da

Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina, nos termos do art. 658, I, do CNCGJ/SC.

3.  Apresentar  a  cópia  integral  dos  autos  de  divóricio  expedida  pelo  cartório  judicial  para  a  análise  da  partilha  do  imóvel

acompanhada do Mandado de Registro da Sentença ou Carta de Sentença, quando for o caso, para o efetivo registro da partilha,

conforme determina o art. 734, § 3º do Código de Processo Civil e art. 221, IV da Lei 6.015/73;

OBSERVAÇÕES GERAIS:

*  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).

*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.

* Se o imóvel estiver matriculado no 1º Registro de Imóveis de Balneário Camboriú-SC deverá ser apresentada a Certidão de Inteiro

Teor com Ônus e Ações devidamente atualizada, nos termos do art. 197 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.


