
 

DESDOBRAMENTO (ATÉ 10 LOTES) 

Documentos: 

• Requerimento firmado pelos proprietários, com firma reconhecida por 

semelhança ou por autenticidade 

• Se o proprietário for pessoa jurídica, apresentar Contrato social e 

alterações contratuais ou procuração  

1. Certidão simplificada vigente (30 dias) 

• Certidão de aprovação da Prefeitura Municipal de Joinville 

• Se for imóvel rural, apresentar: 

1. Autorização da PMJ, conforme art. 5º da LC municipal 310/2010  

2. CCIR  

3. CND do ITR 

• Mapa assinado pelo engenheiro e pelos proprietários 

• Memorial descritivo de todas as áreas (desdobradas e remanescentes) 

• ART/CREA acompanhada do comprovante de pagamento 

• Anuência da FATMA ou do Fundema (caso seja imóvel rural, a anuência 

é dispensada) 

• Se o imóvel for terreno de marinha, apresentar a anuência da SPU 

Observações: 

• Se não houver reserva legal averbada na matrícula, será emitida Nota 

de Exigência exigindo os documentos para averbar a reserva legal 

previamente. (Caso a área de reserva legal permaneça sobre apenas 

uma das áreas desdobradas o memorial deve indicar a área que caberá 

de compensação para cada uma das matrículas abertas)  

• Se houver certidão da PMJ de que o imóvel atualmente se encontra em 

área urbana deve ser feita tal averbação, não se exigindo o mencionado 

nos itens anteriores 

• Se o imóvel urbano a ser parcelado era, há menos de 5 (cinco) anos, 

considerado rural, o oficial exigirá certidão negativa de débitos expedida 

pelo órgão competente. (art. 731 do NCN) Prazo deve ser calculado 

levando em consideração a data que alterou a zona de rural para urbano 



• Se o adquirente for integrante do Fundo de Investimento Imobiliário, 

favor observar o que está disposto no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 

8668/93. 

1. Restrições legais devem estar contidas na escritura pública e serem 

averbadas na matrícula 

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: Averbação sem valor 


