
5o SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2a CIRCUNSCRIÇAO IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ 
PROTOCOLO Nº: ______________ MATRÍCULA(S) Nº(S): ______________________________________ 

 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA 

 
  

Sim Não 
1 Há outro protocolo vinculado à matrícula objeto do presente título? 

- Se a resposta for SIM, verificar qual a dependência entre eles e qual deve ser 
registrado anteriormente. 
- A conferência da prenotação deve ser realizada pelo campo “visualizar pendências 
do imóvel” no momento da conferência inicial, do registro e da conferência final. 
- Quando na matrícula originária constar a prenotação de um “PI” ou “Ocorrência” 
devemos prenotar as matrículas novas nos referidos procedimentos. 

  

2 Foi apresentado o requerimento com as assinaturas dos proprietários e do 
responsável técnico, com os respectivos reconhecimentos das firmas por 
semelhança? 
No referido requerimento deverão conter os seguintes pontos: 
- Qualificação completa de todos os proprietários. 
- Descrição do imóvel objeto da retificação de área (conforme consta na matrícula do 
imóvel). 
- Descrição da área resultante da retificação de área. 
- Indicação dos números das matrículas dos imóveis confrontantes ou quando tratar-
se de imóvel de posse deverá constar expressamente essa informação. 
- Na descrição deverá constar o endereço completo do imóvel, indicando o número 
do imóvel no logradouro. 
- Caso seja apenas um terreno sem edificação (s/n) deverá constar se o terreno fica 
do lado par ou ímpar da rua e a distância métrica da esquina mais próxima. 
- Caso conste no requerimento uma descrição técnica do imóvel resultante, com 
vértices, azimutes e coordenadas geográficas, solicitar que conste ainda uma 
descrição mista, com indicação da área total, medidas perimetrais com seus 
respectivos confrontantes (contendo a indicação frente, fundos, laterais esquerda e 
direita). 
- Indicação do número da inscrição imobiliária junto ao cadastro municipal. 
- Declaração de que no procedimento não há inclusão de área de posse ou de 
confrontante, assim como exclusão de área matriculada. 
- Indicação dos confrontantes que assinaram a planta e memorial descritivo anuindo à 
retificação de área ou dos confrontantes que deverão ser notificados. Em ambas as 
situações deverão constar no requerimento a qualificação dos confrontantes (no 
mínimo o nome, CPF, endereço e CEP). 
- Declaração de ciência do parágrafo 14 do artigo 213, inciso II da Lei nº 6.015/73. 
- Declaração de que a retificação de área não está sendo, assim como nunca foi, 
pleiteada judicialmente.  
- Declaração do valor de mercado do terreno objeto da retificação de área. 

  

3 Foi apresentada a planta do levantamento topográfico, com as assinaturas dos 
proprietários e do responsável técnico, com os respectivos reconhecimentos das 
firmas por semelhança? 
- Indicação dos nomes completos e CPF dos confrontantes, assim como dos números 
das matrículas dos imóveis confrontantes ou quando tratar-se de imóvel de posse 
deverá constar expressamente essa informação. 
- Caso algum confrontante assine a planta dando anuência à retificação, sua 
assinatura também deverá conter o reconhecimento de firma. 
- Na planta poderá conter somente o desenho da área resultante da retificação de 
área. 
- Deverá constar a área total dos imóveis, as medidas perimetrais e lances com seus 
respectivos confrontantes. 
- Deverão ser apresentadas duas vias originais da planta, uma para o cartório e outra 

  



para notificação da PMF, bem como as demais cópias simples para notificação dos 
outros confrontantes. 

4 Constaram os números das matrículas dos imóveis confrontantes na planta, 
requerimento e memorial descritivo? 
- Quando algum confrontante assinar a planta dando anuência à retificação de área, 
no memorial descritivo também deverá conter sua assinatura, com o respectivo 
reconhecimento de firma. 
- Quando tratar-se de imóvel de posse deverá constar expressamente essa 
informação. 
- Devemos conferir de forma minuciosa as matrículas indicadas como 
confrontantes, para que tenhamos certeza de que realmente trata-se de imóveis 
confrontantes. 
- Na descrição do imóvel que será realizada na matrícula deverá conter os números 
das matrículas dos confrontantes e a indicação de quem é o proprietário, quando se 
tratar de imóvel de posse deverá constar na descrição somente o nome do ocupante, 
não se deve utilizar da expressão “de propriedade de”. 
- Conforme orientação do CNJ não basta a indicação do nome do ocupante atual, 
tendo em vista que o parágrafo 10 do inciso II do artigo 213 da Lei nº 6.015/73, 
determina que sejam notificados os proprietários e eventuais ocupantes. Ou seja, se 
houver uma matrícula para o imóvel confrontante, mesmo que parcelado 
irregularmente e ocupado por terceiros alheios à matrícula, deve-se indicar no 
procedimento de retificação de área quem é o proprietário e o número da respectiva 
matrícula, bem como o nome do ocupante atual, que por sua vez deverá conferir com 
o programa de geoprocessamento da PMF. 
- Devemos imprimir os espelhos de cadastro do imóvel objeto da retificação de área 
e dos imóveis confrontantes e anexar ao procedimento. 
- A obrigação de fazer o levantamento das matrículas dos imóveis confrontantes é 
do responsável técnico e caso o mesmo não consiga localizar imóveis “com 
propriedade” nas confrontações deverá provar esse fato documentalmente, por 
meio de certidões negativas em nome dos confrontantes ATUAIS e ANTIGOS 
confrontantes constantes na matrícula, sendo que nesses casos, será intimado, 
também, o ESTADO DE MATO GROSSO. 
- Quando o imóvel confrontar com um rio, o responsável técnico deverá declarar se o 
mesmo sofre ou não influência de maré. Caso positivo deverá ser demarcada a área 
de marinha e excluída da área resultante da retificação de área, assim como, notificar 
a SPU, caso não seja área de marinha deverá ser indicado o próximo confrontante 
após o rio. 
- Caso este Ofício Imobiliário não sinta segurança nos meios de prova apresentados 
pelo interessado, para comprovar a negativa de propriedade dos confrontantes, 
devemos solicitar novos documentos ou encaminhar o procedimento de retificação 
de área para a Vara de Registros Públicos.  

  

5 Foi apresentado o memorial descritivo com as assinaturas dos proprietários, do 
responsável técnico e dos confrontantes, com os respectivos reconhecimentos de 
firma por semelhança? 
- No memorial também deverá conter o nome completo, CPF e a indicação dos 
números das matrículas dos imóveis confrontantes ou quando tratar-se de imóvel de 
posse deverá constar expressamente essa informação. 

  

6 Foi apresentada a ART ou RRT assinada pelo responsável técnico, na via original? 
- Não é necessário conter reconhecimento de firma.  

  

7 Se os proprietários figurarem representados por procurador, foi apresentada 
procuração na via original ou cópia autenticada? 
- A procuração deverá ser específica, com a descrição da resultante da retificação de 
área. 
- Caso seja uma procuração particular deverá conter o reconhecimento de firma e ser 
apresentada na via original.  

  

8 Caso o requerente seja pessoa jurídica, foi apresentada a última alteração contratual 
e a certidão simplificada da Junta Comercial, na via original ou em cópia 

  



autenticada? 
9 Foi apresentada a certidão de inteiro teor da matrícula para notificação da PMF? 

- A PMF encaminhou um ofício ao cartório e solicitou que junto com o ofício de 
notificação fosse encaminhada a referida certidão. 

  

10 Deve ser efetuada alguma averbação referente à qualificação dos proprietários 
(retificação de dados, averbação de alteração de estado civil)? 

  

11 Deve ser realizada a averbação de atualização de confrontantes? 
- Quando os confrontantes constantes nos documentos divergirem da matrícula do 
imóvel deverá ser realizada a atualização de confrontantes na mesma averbação da 
retificação de área, em atenção ao artigo 688 do Código de Normas. 

  

12 As descrições constantes no requerimento, memorial descritivo e planta estão 
iguais? 
- Além de verificar a convergência das informações nos documentos apresentados, 
deve-se verificar se a origem do imóvel foi instruída com planta (desmembramento, 
unificação, usucapião, concessão de terras do IRASC, etc.). Nesses casos podemos 
verificar com mais facilidade se há inclusão de área possessória ou de confrontante, 
ou ainda, se há exclusão de área matriculada. 

  

13 O imóvel objeto da retificação de área foi localizado no programa de 
Geoprocessamento da Prefeitura? 
- Mesmo que o imóvel objeto da retificação não tenha inscrição imobiliária própria, 
devemos tentar localizá-lo no Geoprocessamento e utilizar as seguintes ferramentas 
temáticas “SPU Terreno de Marinha” e “Unidade de Conservação”. 
- Caso o imóvel confronte ou esteja inserido, mesmo que parcialmente, em uma 
Unidade de Conservação devemos exigir uma manifestação expressa do ente público 
responsável (União, Estado ou Município). 

  

14 Consta alguma edificação na planta apresentada? 
- Caso tenha uma construção averbada na matrícula deverá constar o desenho na 
planta. 

  

15 O imóvel objeto da retificação de área é urbano? 
- Caso na matrícula conste a informação de que o imóvel é rural e já estiver cadastro 
na PMF deverá ser requerida a averbação de cancelamento do cadastro junto ao 
INCRA.  
- Caso seja um imóvel de marinha deverá constar no requerimento o número do RIP. 

  

16 Há inclusão de área de posse ou de confrontante ou exclusão de área matriculada? 
- Na questão material, é importante verificar com o auxílio das imagens do 
geoprocessamento e do google maps se no procedimento de retificação de área 
estão incluindo alguma área possessória ou de confrontante, ou ainda, se foi vendida 
alguma área e estão utilizando o procedimento para regularizar a área remanescente. 

  

17 Todos os confrontantes assinaram a planta e o memorial descritivo? 
- Caso algum confrontante não tenha assinado deverá constar no requerimento o 
pedido expresso para notificação do mesmo, sendo que após a “qualificação positiva” 
o protocolo deverá ser distribuído para o setor de ofícios para realizar a notificação. 
- Quando o confrontante que assinou a planta tratar-se de pessoa jurídica deverá ser 
apresentada a última alteração contratual e a certidão simplificada da Junta 
Comercial, quando tratar-se de condomínio edilício deverá ser apresentada a ata de 
assembléia que elegeu o síndico, com registro no RTD, todos na via original ou em 
cópia autenticada. 
- Quando os confrontantes forem notificados, mesmo que tratam-se de pessoas 
jurídicas ou condomínio, não será necessário apresentar documentos que 
comprovem a representação. 

  

18 Foi apresentado o valor venal territorial do imóvel objeto da retificação de área?   
 

 

 



 


