
 
DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS PARA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

(INSERÇÃO/RETIFICAÇÃO DE METRAGEM/ÁREA)  
 

Legislação aplicável:  
Art. 213, da Lei nº 6.015 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm#art299 
Art. 1.009, do CNSNR - https://drive.google.com/file/d/1_NE8VBnmf8AtnZr6dTH9p_wUq5qC2niv/view  

 

 

1. REQUERIMENTO ESPECÍFICO PARA RETIFICAÇÃO DE ÁRES 
Apresentar Requerimento com as assinaturas dos proprietários e do responsável técnico, com os respectivos              
reconhecimentos das firmas contendo:  
 
1.1. Qualificação completa de todos os proprietários (nome completo, CPF, estado civil, nacionalidade, profissão e endereço) 
1.2. Descrição da área resultante da retificação de área. 
1.3. Indicação dos números das matrículas dos imóveis confrontantes ou quando tratar-se de imóvel de posse deverá constar                  
expressamente essa informação. 
1.4. O  valor venal territorial do imóvel objeto da retificação de área; 
1.5.  Indicação do número da inscrição imobiliária junto ao cadastro municipal. 
 
ATENÇÃO! 
***Caso conste no requerimento uma descrição técnica do imóvel resultante, com vértices, azimutes e coordenadas               
geográficas,apresentar uma descrição mista, com indicação da área total, medidas perimetrais com seus respectivos confrontantes               
(contendo a indicação frente, fundos, laterais esquerda e direita). 
 

2. DECLARAÇÕES 
Deve constar no requerimento ou em declaração autônoma:  
 
2.1. Declaração de que no procedimento não há inclusão de área de posse ou de confrontante, assim como exclusão de área                     
matriculada. 
 
2.2. Indicação dos confrontantes que assinaram a planta e memorial descritivo anuindo à retificação de área e/ou dos confrontantes                   
que deverão ser notificados.  
*Quando o confrontante anuir expressamente na planta e no memorial deverá constar no requerimento, no mínimo, o nome e o                    
CPF. Quando for requerida a notificação deverá constar no requerimento, no mínimo, o nome, CPF, endereço e CEP.  
 
2.3. Declaração de ciência do parágrafo 14 do artigo 213, inciso II da Lei nº 6.015/73. 
§ 14. “Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os                 
requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais”   
 
2.4.  Declaração de que a retificação de área não está sendo, assim como nunca foi, pleiteada judicialmente.  
 
2.5.  Declaração do valor de mercado do terreno objeto da retificação de área. 
 

3. PLANTA  
Apresentar Planta do levantamento topográfico, devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal do Recife com:  
 
3.1. a assinatura do responsável técnico, com o respectivo reconhecimento da firma; 
*Caso o imóvel tenha diversos proprietários, a planta poderá ser assinada por apenas um deles. 
 
3.2. Indicação dos nomes completos e CPF dos confrontantes; 
 
3.3. Os números das matrículas dos imóveis confrontantes ou quando tratar-se de imóvel de posse deverá constar expressamente                  
essa informação, de que trata-se de posse.  
 
3.4. 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. 
 
3.5. A planta do imóvel deve utilizar Azimute Geográfico ou o azimute UTM  
Para saber mais sobre azimutes acessar o link abaixo! 
http://wiki.urca.br/dcc/lib/exe/fetch.php?media=sistema-coordenadas.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm#art299
https://drive.google.com/file/d/1_NE8VBnmf8AtnZr6dTH9p_wUq5qC2niv/view
http://wiki.urca.br/dcc/lib/exe/fetch.php?media=sistema-coordenadas.pdf


 
3.6. TODOS os vértices, azimutes e distâncias de TODAS AS PERIMETRAIS do imóvel 
Não há como apurar a área de uma figura geométrica irregular sem um completo levantamento de seus ângulos e distâncias. 
Não sendo cumprida essa exigência, o pedido retificatório será indeferido pelo fato de o levantamento planimétrico não cumprir o                   
princípio da especialidade objetiva. 
Não é possível, por exemplo:  
a) imóvel confronta com as divisas do Rio Beberibe; 
 
ATENÇÃO!!! 
Na ausência de alguma assinatura, havendo a necessidade de notificação, a parte deverá apresentar uma CÓPIA SIMPLES da                  
planta, para cada pessoa a ser notificada.  
 

4. MEMORIAL DESCRITIVO 
Apresentar Memorial descritivo do levantamento topográfico, com  
4.1. as assinaturas dos proprietários com os respectivos reconhecimentos das firmas? 
 
4.2. as assinaturas do responsável técnico, com o respectivo reconhecimento da firma? 
*Caso o imóvel tenha diversos proprietários, o memorial descritivo poderá ser assinado por apenas um deles. 
 
4.3. Indicação dos nomes completos e CPF dos confrontantes; 
 
4.4. os números das matrículas dos imóveis confrontantes ou quando tratar-se de imóvel de posse deverá constar expressamente                  
essa informação, de que trata-se de posse.  
 
4.5. Caso algum confrontante assine o memorial dando anuência à retificação, sua assinatura também deverá conter o                 
reconhecimento de firma. 
 
4.6. O Memorial Descritivo  deve utilizar Azimute Geográfico ou o Azimute UTM 
 
4.7. Constar no memorial TODOS os vértices, azimutes e distâncias de TODAS AS PERIMETRAIS do imóvel  
 
ATENÇÃO!!! 
*No memorial poderá conter somente a área resultante da retificação de área. 
**Na ausência de alguma assinatura, havendo a necessidade de notificação, a parte deverá apresentar uma CÓPIA SIMPLES do                  
memorial,  para cada pessoa a ser notificada.  
 

5. DA ANÁLISE DOS CONFRONTANTES 
- A obrigação de fazer o levantamento das matrículas dos imóveis confrontantes é do responsável técnico (que assina a                   
ART ou RRT).  
5.1. Solicitar certidão atualizada DE TODOS OS ENDEREÇOS DOS CONFRONTANTES (indicados no requerimento) e              
(que constam na matrícula) 
 
- 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:  

1) SE HOUVER MATRÍCULA do 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                   
informações geográficas da PMR.  

2) SE NÃO HOUVER MATRÍCULA, tratando-se de posse, deverá constar na descrição somente o nome do ocupante, E a                  
CERTIDÃO em nome do ocupante. 
 
*ocupantes entende-se aqueles que ocupam o imóvel como se proprietários fossem, mas não aqueles que contrataram                
com o proprietário do imóvel confrontante, a exemplo do locatário, arrendatário etc.  
**Havendo promessa de compra e venda, hipoteca, alienação fiduciária, usufruto etc., a anuência será do credor E do                  
devedor. 
 

5.2. No caso de certidão positiva, de propriedade em nome do confrontante,deve SOLICITAR a averbação de atualização de                  
confrontantes. 
 
Se o confrontante for apenas possuidor (com certidão negativa + declaração de que assina na qualidade de possuidor/ocupante,                  
NÃO É NECESSÁRIO  FAZER ATUALIZAÇÃO DE CONFRONTANTES 
 
6. CONFIRMAÇÃO DE CONFRONTANTES NO ESIG (sistema de cadastro eletrônico da PMR)  
Acessar o site http://www.recife.pe.gov.br/ESIG/ e verificar se os IMÓVEIS e ENDEREÇOS DOS CONFRONTANTESS             

http://www.recife.pe.gov.br/ESIG/


são os mesmos indicados na PLANTA, no MEMORIAL DESCRITIVO e NA MATRÍCULA.  
 
Havendo divergência, solicitar:  
6.1. certidão de propriedade pelo endereço que consta no ESIG - Informações Geográficas do Recife OU certidão negativa +                   
declaração de tratar-se apenas de posse; 
 
6.2. Sendo possível, verificar TAMBÉM no TÍTULO ANTERIOR se há menção a algum outro confrontante e apresentar:  
certidão positiva de propriedade em nome do confrontante que consta no título anterior OU certidão negativa + declaração de                   
tratar-se apenas de posse; 
 
7. IMÓVEL QUE CONFRONTA COM RIO  
- 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 COMO TERRENO 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. 
 
8. CONFRONTANTE ÓRGÃO PÚBLICO 
Se o imóvel retificando confrontar com imóvel público, deverá ser verificado se aquele que anuiu representando o Estado tem                   
atribuição para tanto (solicitar Portaria que nomeou o agente público para tal finalidade).  
 
9. CONFERÊNCIA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS CONFRONTANTES 
9.1. ANUÊNCIA EXPRESSA 
Verificar se todos os confrontantes assinaram a planta e o memorial descritivo 
 
9.2. ANUÊNCIA TÁCITA (POR NOTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO)  
- Caso algum confrontante não tenha assinado deverá constar no requerimento o pedido expresso para notificação, com cópia da                   
planta e do memorial, para cada pessoa a ser notificada.  
 
- Quando o confrontante que assinou a planta tratar-se de:  
a) pessoa jurídica deverá ser apresentada a última alteração contratual e a certidão simplificada da Junta Comercial; 
b) 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 não constar as assinaturas e os confrontantes forem notificados, mesmo que tratam-se de pessoas jurídicas ou                  
condomínio, não será necessário apresentar documentos que comprovem a representação. 
 
9.3. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL 
Não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da                     
diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com prazo fixado de 15 dias, publicado por duas vezes                  
em jornal local de grande circulação. 
 
Solicitar o modelo do edital para publicações de dois editais, em jornal de grande circulação no Município de Recife. 
Após a publicação, apresentar os jornais no Cartório, para prosseguimento do processo de retificação.  
 
10 - DA ART OU RRT 
10.1. apresentar a ART ou RRT assinada pelo responsável técnico, na via original ou cópia autenticada, com o reconhecimento                   
de firma do profissional 
 
10.2. Os dados da RRT devem ser os mesmos que constam no site:  
http://www.creape.org.br/anotacao-de-responsabilidade-tecnica-art/  
 
*Os dados da RRT devem ser  os mesmos que constam no site: https://www.caupe.gov.br/tag/rrt/  
 
11 - DA COMPARAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS 
As descrições constantes no requerimento, memorial descritivo e planta devem ser iguais 
 
12. PARTES REPRESENTADAS POR PROCURAÇÃO  
12.1 . Se alguém assinar representado por procurador, apresentar procuração na via original ou cópia autenticada. 
 
12.2. A procuração deverá conter poderes expressos para realizar o procedimento da retificação de área e a indicação do número                    
da matrícula do imóvel. 
- Caso seja uma procuração particular deverá conter o reconhecimento de firma e ser apresentada na via original. 
 
13. PARTES SÃO PESSOAS JURÍDICAS 

http://www.creape.org.br/anotacao-de-responsabilidade-tecnica-art/
https://www.caupe.gov.br/tag/rrt/


Caso alguém assine como pessoa jurídica, apresentar a última alteração contratual e a certidão simplificada da Junta                 
Comercial, na via original ou em cópia autenticada. 
 
14. DA CERTIDÃO NARRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE 
14.1. Apresentar a certidão narrativa do imóvel, emitida pela Prefeitura Municipal do Recife, com data posterior à aprovação da                   
planta, com os dados que constam na planta e no memorial descritivo.  
 
14.2. conferir os dados e validade no site: 
 http://portalfinancas.recife.pe.gov.br/verificaCertidaoNarrativaDadosCadastraisImob  
 
15. IMÓVEL COM CONSTRUÇÃO  
15.1. Apresentar a certidão narrativa do imóvel, emitida pela Prefeitura Municipal do Recife, (DIRCON) informando os cômodos                 
do imóvel construído. 
 
15.2. A certidão foi conferida no site: 
 http://portalfinancas.recife.pe.gov.br/verificaCertidaoNarrativaDadosCadastraisImob  
 
16. IMÓVEL RETIFICADO OU CONFRONTANTES É TERRENO DE MARINHA 
16.1. Caso o imóvel confrontante é ou está inserido, mesmo que parcialmente, em área de marinha deve ser apresentada a                    
anuência da SPU - Secretaria de Patrimônio da União 
 
16.2. Caso seja um imóvel de marinha deverá constar no requerimento o número do RIP. 
 
 

 

http://portalfinancas.recife.pe.gov.br/verificaCertidaoNarrativaDadosCadastraisImob
http://portalfinancas.recife.pe.gov.br/verificaCertidaoNarrativaDadosCadastraisImob

