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ÓBITO 

Art. 77 e ss. da Lei 6015/73 c/c art. 9º, I, do CC e art.568 e ss. do CN/CGJ/SC 
 

Local: Cartório de Registro Civil da Cidade onde ocorreu o ÓBITO. 

 

Prazo: 24 horas (regra). Local distante/motivo relevante: até 15 dias.  
Se o óbito for registrado fora do prazo inicial de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, o oficial deverá consignar o 

motivo no assento. Se lugar distante mais de 30 km da sede do cartório, o prazo poderá ser ampliado até 03 meses. 

Excedido o prazo legal, somente por determinação judicial. 

 

Documentos: 
 Declaração de Óbito – D.O. – original, em duas  ou três vias (branca, rosa e amarela). Art. 568 do 

CN: 
A segunda via (amarela) da DO ficará arquivada nesta serventia, em ordem cronológica, com indicação do 

número do assento. É vedada a aceitação de fotocópia da DO, ainda que autenticada. Se houver extravio da 

segunda via da DO, o oficial exigirá a apresentação de documento munido dos dados contidos na referida 

declaração, o qual será fornecido e firmado por funcionário devidamente identificado do estabelecimento de 

saúde ou do serviço médico-legal. 

 Apresentar originais ou cópias autenticadas do RG ou outro documento de identificação com foto do 

falecido (a) [carteira de habilitação (CNH), de trabalho (CTPS) ou de órgão de classe (OAB, por ex.)], 

declaração de endereço, profissão, data de nascimento, local de nascimento,  estado civil, se deixou 

filhos, indicar quantos, os nomes e idades e TÍTULO DE ELEITOR, original ou cópia autenticada. 

 

 CERTIDÃO DE ESTADO CIVIL (original ou cópia autenticada) que comprove o estado civil (de 

casamento ou nascimento),  em bom estado de conservação (não serão aceitas certidões em mau estado ou 

com rasuras). 

 

Documentos do declarante:  originais ou cópias autenticadas do RG ou outro documento de 

identificação com foto [carteira de habilitação (CNH), de trabalho (CTPS) ou de órgão de classe (OAB, 

por ex.)], declaração de endereço, estado civil data de nascimento, local de nascimento e profissão. A 

declaração poderá ser feita por meio de preposto/procurador, autorizando-o o declarante em escrito, de 

que constem os elementos necessários ao assento de óbito. A procuração tem que ser original, com 

firma reconhecida (art. 79, par. único da Lei 6015/73 e arts. 489 c/c 571 Código de Normas). Pessoas 

obrigadas a fazer a declaração de óbito, nesta ordem (art. 79 da Lei 6015/73): 1°) o chefe de família;  

2º) a viúva;  3°) o filho; o irmão; o parente mais próximo maior e presente;  4º) o administrador, diretor 

ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se 

estiver presente algum parente em grau acima indicado;  5º) na falta de pessoa competente, nos termos 

dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou 

vizinho que do falecimento tiver notícia; 6°) a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas 

mortas. Obs.: Inobservância da ordem  legal, só por motivo justificado por escrito e consignado no 

assento. Neste caso, o declarante deve assinar declaração atestando o motivo. 
 

OBS. 1.: Se não for possível constar todos os elementos, o oficial mencionará no assento que o declarante ignorava os dados 

faltantes e este assinará declaração neste sentido. 

OBS.2: Se óbito de criança menor de 1 ano: verificar se houve registro de nascimento. Se não houver, primeiro o fazer, 
independentemente do lugar do nascimento.  

OBS.:3: Realizado o assento, o óbito será comunicado às serventias onde foram lavrados o nascimento e o casamento (arts. 

105 e 106 da Lei 6015/73 c/c art. 575 do CN/CGJ/SC). 

 

* ÓBITOS de ESTRANGEIROS: SERÁ ENVIADO OFÍCIO COM CÓPIA DA CERTIDÃO PARA A DELEGACIA  DA 

POLÍCIA FEDERAL.* ÓBITO de ARGENTINOS: Após o registro do óbito, será enviada  uma certidão original para o 
Consulado da Argentina: telefones:48- 3024-3035/3024-3036 - of. circular CGJSC 71/2007. 
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