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RELAÇÃO DOCUMENTOS 

 

1. Requerimento devidamente assinado 
com a firma reconhecida, 
endereçado ao Oficial do RI, 
qualificando o (a) requerente, 
mencionando-se o número da 
transcrição ou da matrícula, 
autorizando as averbações que se 
fizerem necessárias; 

2. Título de propriedade. Poderá ser 
substituído pela certidão da matrícula 
quando se tratar de parcelamento 
popular;  

3. Histórico dos títulos de propriedade do 
imóvel, abrangendo os últimos 20 anos; 

 



4. Certidão vintenária do imóvel objeto do 

loteamento; 

5. Certificado do GRAPROHAB (SP). ES: Órgão  

próprio; 

6. Alvará de licença ou cópia do ato de aprovação     

expedido pela Prefeitura Municipal; 

7. Comprovante de aprovação de um cronograma 

de obras, com duração máxima de 4 (quatro) anos; 

8. Instrumento (público ou particular) de garantia 

(real ou fidejussória) das obras de infraestrutura; 



9. Plantas do loteamento devidamente aprovada 

(180 dias), acompanhada da ART ou RRT, 

devidamente recolhida; 

10. Memorial sucinto do plano de loteamento; 

11. Memoriais descritos dos lotes (SP, exige ponto de 

amarração); das áreas públicas; dos equipamentos 

públicos urbanos, comunitários e dos serviços públicos 

ou de utilidade pública, já existentes;  

12. Pequeno desenho (“croquis”) da situação e 

localização do imóvel para a publicação do edital; 



C E R T I D Õ E S 

1. CND do INSS; 

2. CQTCF da RFB; 

3. CND da Justiça Federal; 

4. Certidão da Justiça do Trabalho; 

5. CND de tributos municipais;  

5.1 Imóvel há menos de 5 anos era RURAL, 

apresentar CND do INCRA e comprovante 

de pagamento do ITR dos últimos 5 anos 

ou certidão de quitação dos impostos; 



6. Certidão negativa de ações reais e pessoais, pelo 

período de 10 anos, abrangendo todos os titulares de 

direitos reais sobre o imóvel; 

7. Certidões negativas de ações criminais e penais 

por crimes contra o patrimônio e contra a 

administração pública, referindo aos representantes 

legais da loteadora (PJ);  

7.1 Empresa constituída por outras PJs, as certidões 

deverão referir-se aos representantes legais destas 

últimas; 



8. Certidões Negativas do Tabelião de 

Protestos e Títulos; 

9. Certidão negativa de ônus reais, relativa ao 

imóvel objeto do loteamento. 

10. Declaração do cônjuge do requerente de 

que consente no registro do loteamento; 

11. Minuta do contrato-padrão. 



 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 1. As certidões deverão ser extraídas na:  

 1.1 Comarca do imóvel;  

 1.2 Comarca da sede da firma proprietária;  

 1.3 Comarca de residência dos proprietários;  

 1.4 Comarca dos antecessores abrangidos 

pelo decênio, inclusive das Varas Distritais. 

  

 



  

 2. Certidões Positivas:  

 2.1 Certidão complementar (“objeto e 
pé”); 

 2.1.2 A certidão esclarecedora poderá ser 
substituída por cópias autenticadas das 
partes mais importantes do processo ou por 
“print” do andamento da ação, quando o 
tribunal correspondente fornecer esta 
informação por meio eletrônico, devendo 
sua autenticidade ser confirmada pelo 
oficial ou seu proposto autorizado; 

  



 2.2 Comprovação que as ações não 
poderão prejudicar os adquirentes dos 
lotes; 

  2.2.1 Comprovação insuficiente; 
remessa dos autos ao Juiz Corregedor 
Permanente; 

 2.3 Havendo débitos fiscais municipais 
admitir-se-á a certidão positiva com 
efeitos de negativa expedida pela 
municipalidade. 

 



 3. Documentos: 

 3.1 Deverão vir, sempre que possível, no 
original, podendo ser aceitas, porém, cópias 
reprográficas, desde que autenticadas; 

 3.2 Pessoa jurídica: contrato de constituição 
da sociedade e suas posteriores alterações ou o 
estatuto social acompanhado da ata da 
assembleia que elegeu a diretoria vigente, a 
regularidade da representação societária, 
especialmente se quem requer o registro tem 
poderes para tanto; 

  



 3.2.1 Pessoa Jurídica representada por procurador, será 
apresentado conjuntamente com aqueles documentos o 

traslado do respectivo mandato, devidamente atualizado 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, para aferição dos poderes 

outorgados ao procurador; 

 3.2.2 Tratando-se de empresa de capital aberto, as 

certidões esclarecedoras poderão ser substituídas pela 

apresentação do Formulário de Referência, previsto na 

Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, então a 
critério do Oficial, no exercício da qualificação registral que 

lhe foi confiada. 



 3.3 Proprietário Município: Dispensado as 

seguintes   certidões: 

 3.3.1 Débitos municipais; 

 3.3.2 Protestos; 

  3.3.3 Ações cíveis; 

 3.3.4 Instrumento de garantia de  

execução das obras; 

  



A U T U A Ç Ã O/NSCGJSP 

 Item 176. Os requerimentos de registro de 

loteamentos ou desmembramentos, uma vez 

prenotados, devem ser autuados em processos 

que terão suas folhas numeradas e rubricadas, 

figurando os documentos pertinentes na ordem 

estabelecida na lei;  

 Item 176.1. Além da prenotação, serão 

certificados a expedição e publicação dos 

editais, a ocorrência ou não de impugnação, as 

comunicações à Prefeitura e o registro.  












































































