
5º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 
PROTOCOLO Nº: _____________ MATRÍCULA(S) Nº(S): 

UNIFICAÇÃO  

  Sim Não 

1 Há outro protocolo vinculado a matrícula objeto do presente título? 
-  Se  a   resposta  for SIM,   verificar  qual   a  dependência   entre  eles   e  qual   deve  ser  
registrado 
anteriormente.  

  

2 Foi   apresentado   o   requerimento   com   as   assinaturas   dos   proprietários,   com   os   
respectivos reconhecimentos das firmas? 
No referido requerimento deverão conter os seguintes pontos: 
- Qualificação completa de todos os proprietários. 
- Descrição dos imóveis objetos da unificação (conforme consta na matrícula do imóvel). 
- Descrição da área resultante da unificação. 
- Caso conste no requerimento uma descrição técnica do imóvel resultante, com vértices, 
azimutes e 
coordenadas geográficas, solicitar que conste ainda uma descrição resumida, com indicação da área 
total, medidas perimetrais com seus respectivos confrontantes. 

  

3 Os requerentes são os proprietários dos imóveis a serem unificados?   

4 Foi apresentada a planta do levantamento topográfico, com as assinaturas dos proprietários e do 
responsável técnico, com os respectivos reconhecimentos das firmas? 
- Deverão constar os desenhos das áreas unificadas e da área resultante. 
- Em casos de imóveis originários de loteamentos, desmembramentos e outros procedimentos 
que 
no qual possuímos a planta arquivada conosco não será necessária à apresentação. 

  

5 Foi apresentado o memorial descritivo com assinatura do responsável técnico, com o respectivo 
reconhecimento de firma? 
- No memorial descritivo deverá conter as descrições das áreas das matrículas e da área 
resultante. 
- Em casos de imóveis originários de loteamentos, desmembramentos e outros procedimentos 
que 
no qual possuímos a planta arquivada conosco não será necessária à apresentação. 

  

6 Foi apresentada anotação de responsabilidade técnica - ART ou Registro de Responsabilidade 
Técnica 
- RRT referente ao levantamento topográfico? 
- Não é necessário conter reconhecimento de firma. 
- Em casos de imóveis originários de loteamentos, desmembramentos e outros procedimentos 
que 
no qual possuímos a planta arquivada conosco não será necessária a apresentação. 

  

7 Se os  proprietários figurarem  representados por procurador, foi apresentada  procuração  na via 
original ou cópia autenticada? 
-  A  procuração  deverá  ser  específica  e  caso  seja   uma   procuração   particular  deverá  conter  
o reconhecimento de firma. 

  

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

  

9 A área total e medidas perimetrais das áreas resultantes totalizam a soma de cada matrícula?   

10 As descrições constantes no requerimento, memorial descritivo e planta estão iguais?   

11 Deve ser efetuada alguma averbação referente ao imóvel (construção, retificação de área, etc.)? 
- As averbações de logradouro e inscrição imobiliária não precisam ser realizadas, basta constar na 
descrição da área resultante. 

  

12 Consta alguma edificação nas matrículas dos imóveis unificados? 
- Caso tenha uma construção averbada nas matrículas deverá constar o desenho na planta e 
constar as 
descrições no requerimento e no memorial descritivo. 
- Caso não tenha nenhuma averbação de construção na matrícula não poderá conter o desenho de 
edificações na planta, ou ainda, poderá ser apresentada uma declaração dos proprietários de que a 
referida construção será regularizada posteriormente (reconhecimento de firma). 
- As averbações de construção deverão ser trasladadas para a matrícula aberta. 

  

13 0 imóvel objeto da unificação é urbano? 
- Caso na matrícula conste a informação de que o imóvel é rural e já estiver cadastro na PMC 
deverá 
ser requerida a averbação de cancelamento do cadastro junto ao INCRA. 

  

14 Consta algum ônus nas matrículas objetos da unificação? 
- Os ônus não impeditivos (hipoteca, penhora, usufruto, cláusulas) deverão ser trasladados para a 
matrícula aberta. 
- Quando houver alienação fiduciária deverá ser apresentado um aditamento ao contrato em 
que 
seja cancelada a alienação fiduciária na matrícula originária e seja constituída nova alienação 
fiduciária na matrícula resultante da unificação. 

  



 


