
RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ÁREA

DOCUMENTAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE ÁREA – ART. 213 DA LEI 6.015/73 E ARTs 700 A 712 DO CNCGJ-SC

OBSERVAÇÃO INICIAL:

a) Os requerimento e declarações devem ser assinados por todos os proprietários e/ou responsável técnico (nas declarações que

deve  apresentar),  observando  o  disposto  nos  §  1°  e  3°  do  art.  616  do  CNCGJ-SC:  caso  o  proprietário assine  o

requerimento/declaração  diretamente  na  Serven*a,  o  reconhecimento  de  firma  é  dispensado,  devendo  ser  apresentado

documento de iden*ficação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso o requerimento for apresentado por

terceiro ou já venha assinado, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal/responsável técnico;

 

1. Preliminarmente, devem ser averbados na matrícula do imóvel re*ficando a atualização dos imóveis confrontantes, por meio de
requerimento instruído por cer*dão fornecida pelo município (Art. 705 do CNCGJ-SC).

2. Requerimento, assinado pelos proprietários, com firmas reconhecidas por semelhança, nos termos do art. 703 do CNCGJ/SC, e
com fundamento nos arts. 212 e 213, II, da Lei 6.015/73, para que seja efetuada a re*ficação de área ou a inserção de medidas em
imóvel, acompanhado da cer*dão de inteiro teor atualizada da respec*va matrícula do imóvel objeto da re*ficação, e caso o imóvel
ainda esteja matriculado em outra Serven*a, apresentar a cer*dão de inteiro teor com ônus e ações do referido imóvel, nos termos
do art. 197 da Lei 6.015/73.
  

a) Se pessoa jurídica, acompanhado da cópia auten*cada do respec*vo contrato social, estatuto (conforme for o caso)
e  cer*dão  simplificada  atualizada expedida  pela  Junta  Comercial  ou Registro  de Pessoas  Jurídicas,  expedida  nos
úl*mos 90 dias, ou no caso de procurador, apresentar o original, por traslado ou cer*dão da procuração, nos termos
do art. 489 do CNCGJ/SC, no qual deverá conter poder específico para tal ato nos termos do art. 661 do Código Civil.

b)  Sendo  pessoa  Dsica,  apresentar  cópia  auten*cada  da  cer*dão  de  nascimento  e/ou  de  casamento  atualizada,

expedida nos úl*mos 90 dias para comprovação do estado civil declarado, oportunidade em que será realizada cópia e

cer*ficação  da  referida  cer*dão,  sendo  devolvida  ao  final  para  a  parte,  nos  termos  do art.  484  do CNCGJ/SC  e

conforme orientação da Corregedoria-Geral de Jus*ça de Santa Catarina e se os proprietários forem casados, ambos

deverão assinar o requerimento;

3. PLANTA e MEMORIAL DESCRITIVO elaborados por responsável técnico, nos quais devem constar: a) o desenho do imóvel de
acordo com a matrícula e o desenho do imóvel já re*ficado;  b) construção que eventualmente esteja edificada sobre o imóvel
(regular ou irregular), c)  os números das matrículas ou dos registros de transcrição dos imóveis confrontantes; d) as assinaturas,
reconhecidas  por  semelhança,  dos  confrontantes,  do  possuidor  do  imóvel  confrontante,  do  requerente  da  re*ficação  e  do
responsável técnico, com indicação dos nomes e qualidades dos seus respec*vos subscritores, nos termos do art. 704 do CNCGJ/SC.

3.1. No caso da indicação de matrículas para os imóveis confrontantes, apresentar as cer*dões de inteiro teor atualizadas, para
comprovar a propriedade indicada na planta e no memorial descri*vo.

3.2. ATENÇÃO: Caso o imóvel confrontante não tenha matrícula ou registro de transcrição, deverá ser indicado na planta e no 
memorial descri*vo que se trata de área de posse, nos termos do parágrafo único do art. 704 do CNCGJ/SC.

3.3. Se o confrontante for pessoa jurídica, deve acompanhar a cópia auten*cada do respec*vo contrato social, estatuto (conforme
for o caso) e a cer*dão simplificada atualizada, expedida nos úl*mos 90 dias e ainda no caso de procurador, o original, por traslado
ou cer*dão da procuração, nos termos do art. 489 do CNCGJ/SC; se pessoa Dsica proprietária ou ocupante do imóvel conLguo for
casado, incidindo sobre o imóvel comunhão ou composse, bastará a manifestação de anuência ou a no*ficação de um dos cônjuges;
na hipótese de o casamento ser regido pelo regime da separação de bens ou de o imóvel não estar sujeito à comunhão decorrente
do regime de bens ou à composse, será suficiente a no*ficação do cônjuge que tenha a propriedade ou a posse exclusiva; No caso
da  União,  Estado,  Município,  suas  autarquias  e  fundações  poderão  ser  no*ficadas  por  intermédio  de  sua  Advocacia-Geral  ou
Procuradoria que *ver atribuição para receber citação em ação judicial.

3.4. Quando se tratar de confrontante que não possua registro imobiliário, não basta a anuência das pessoas iden*ficadas pelo
interessado como confrontantes do imóvel, nem a existência de posse quando desacompanhada do domínio, ou seja, nos caso de
confrontantes posseiros, deverá ser apresentada a cópia auten*cada do Ltulo pelo qual o mesmo adquiriu o domínio do imóvel, nos
termos do art. 711, § 1º do CNCGJ/SC. 

3.5. Entendem como confrontantes não só os proprietários dos imóveis conLguos, mas, também, seus eventuais ocupantes; Em
imóveis que confrontem com terras públicas, assinatura do representante do governo ou órgão respec*vo, sendo todas com firmas



reconhecidas e termos de nomeação.  Em imóveis que confrontem com rios ou ribeirões, assinatura do representante do Governo
do Estado art. 26, inciso I da CF/88 (Se o rio for navegável, de acordo com o que disciplina nosso Código de Águas, este será bem
público, devendo ser no*ficado o Estado (ou a União, se o caso).  Por outro lado, se o rio não for navegável (um córrego, por
exemplo) o no*ficado deverá ser o proprietário da outra margem. Isso porque, neste caso, o rio não navegável pode ser mero
indicador de divisa dos imóveis); Em terrenos que confrontem com a BR, assinatura do representante do DNIT, todos com firmas
reconhecidas e termos de nomeação.

3.6. Anuência na re*ficação de área ou re*ficação de medidas pela Prefeitura Municipal, quando confrontante do imóvel re*ficando
na condição de proprietária das vias públicas, com firma reconhecida do representante, por semelhança, nos termos do art. 704 do
CNCGJ-SC.

3.7.  Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis conLguos, mas, também, seus eventuais ocupantes; o
condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos e o
condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, será representado, conforme o caso, pelo síndico ou
pela Comissão de Representantes, nos termos do § 10º da Lei 6.015/73.

4. Declaração expressa do(s) requerente(s), sob as penas da Lei e responsabilidade civil e criminal, e que a re*ficação de área ou
inserção de medidas é "intra-muros", ou seja, que estão sendo respeitados os limites existentes do imóvel, sem invadir área vizinha
nem se pretender legalizar área de posse.

5. Declaração expressa do(s) requerente(s), e seu(s) cônjuge(s), sob as penas da Lei e responsabilidade civil e criminal, de que jamais
optou pelo procedimento judicial de re*ficação de área ou inserção de medidas, inexis*ndo qualquer ação judicial neste sen*do,
acompanhada de cer*dão expedida pela Distribuição do Foro da Comarca da situação do imóvel, cer*ficando a inexistência de ação
de re*ficação de área em nome dos proprietários e/ou requerentes.

5.1. Apresentar a cer*dão nega*va de ações cíveis desta comarca em nome dos proprietários do imóvel, a fim de verificar se consta
em trâmite procedimento judicial de re*ficação de área.

6. Apresentar declaração do proprietário e responsável técnico de que tem ciência dos termos do parágrafo 14° do inciso II do ar*go
213 da Lei 6.015/73:  "Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descri*vo, responderão
os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais",
assinada por ambos.

7.  Apresentar  a  prova  de  anotação  de  responsabilidade  técnica  (ART)  no  competente  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Arquitetura – CREA, ou RRT com o respec*vo comprovante de quitação, assinada pelas partes, nos termos do art. 618 do CNCGJ/SC.

8. Apresentar cer*dão de avaliação do imóvel objeto da re*ficação, expedido pela municipalidade, para cálculo dos emolumentos
devidos para o ato, nos termos do art. 16, Tabela II do Regimento de Custas e Emolumentos de Santa Catarina.

9. Para imóveis que confrontem com rios públicos, é necessário apresentar a cer*dão de anuência do IMA, em relação a re*ficação
de área pretendida, nos termos da Circular CGJ-SC nº 24-2020.

10.  Se a planta e o memorial não con*ver  a assinatura de algum confrontante, este será no*ficado pelo Oficial de Registro de
Imóveis  competente,  a  requerimento  do  interessado,  para  se  manifestar  em  quinze  dias,  promovendo-se  a  no*ficação
pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis, pelo Oficial de
Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, nos termos do § 2º do
art. 213 da Lei 6.015/73.

11.  A no*ficação  será  encaminhada ao endereço constante do registro,  ou informado pelo interessado.  Caso não encontrado,
in*mação por edital, publicado 2 vezes em jornal local de grande circulação.  O prazo de 15 dias começa a contar da publicação do
2º edital, nos termos do § 3º do art. 213 da Lei 6.015/73.

12.  Havendo  impugnação  fundamentada,  devem  ser  in*mados  o  requerente  e  o  profissional  que  assinou  a  planta,  para  se
manifestarem em 5 dias. Havendo transação, poderá ser averbada a re*ficação requerida.  Caso contrário, deve ser o processo
encaminhado ao juiz competente. Não deve ser obstada a re*ficação administra*va em razão de impugnação desacompanhada de
mo*vação, nos termos do § 5º e 6º do art. 213 da Lei 6.015/73.

13. Independentemente de re*ficação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as
divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas,
se rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanís*ca, nos termos do § 9º do art. 213 da Lei
6.015/73.

14. Se necessário poderá o Registrador realizar diligências externas, mediante jus*ficação prévia arquivada em serven*a, com a 
cer*ficação do resultado nos autos do procedimento, nos termos do art. 707, I, do CNCGJ/SC e § 12º do art. 213 da Lei 6.015/73.



15.  O imóvel confrontante ao que já tenha sido objeto de re*ficação poderá se u*lizar do procedimento já arquivado para re*ficar 
sua linha divisória, mediante requerimento, com fundamento no art. 213, I, "f" da Lei 6.015/73.

16.  O  Ltulo  anterior  à  re*ficação  poderá  ser  registrado,  não  havendo  dúvida  quando ao  imóvel,  desde  que  requerido  pelo
adquirente, sem necessidade de re-ra*ficação - exceção ao princípio da especialidade, previsto no art. 225 da Lei 6.015/73.

17. Quando a qualificação dos proprietários do imóvel  es*ver  incompleta na matrícula, deverá ser apresentado os documentos
necessários para complementação dos dados, conforme determina o princípio da especialidade subje*va, art. 476 e art. 688 do
CNCGJ-SC. (Ex. Cer*dão de Casamento, Complementação de RG e CPF).

18. Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Cer*dão/Declaração de logradouro a
ser expedida pela municipalidade na qual conste a atual denominação da Rua Projetada, nos termos do ar*go 213, I,  c, da Lei
6.015/73.

19. Para todas as averbações que sejam necessárias no imóvel, deverá ser apresentado requerimento em nome das partes.

20. Em se tratando de imóvel rural, é necessário além dos requisitos da matrícula:

a)  Constar no memorial descri*vo e planta as coordenadas georeferenciadas do terreno (art. 176, §3º da Lei 6.015/73), observando

o disposto no Decreto nº 7620/2011 quanto aos prazos para o georeferenciamento que devem ser cer*ficados pelo INCRA; 

b)  Apresentar  o  CCIR  -  Cer*ficado  de  Cadastro  de  Imóvel  Rural  atualizado,  bem como  com a  prova  de quitação  do  Imposto

Territorial Rural – CND do ITR referente aos cinco úl*mos exercícios, nos termos art. 176, II, a, da lei 6.015/73, art. 674, II do CNCGJ/

SC, art. 21 da Lei nº 9.393/96, art. 22 da Lei 4.947/66 e art. 1º do Decreto 4.449/02.

b.1) Ressalta-se que no CCIR, deverá constar corretamente o preenchimento do campo "denominação do imóvel rural" (ex.: sí*o

xxx; chácara xxx, fazenda xxx, etc), que será mencionada na averbação, nos termos do art. 674, II do CNCGJ-SC e art. 176, II, "3", "a"

da Lei 6.015/73.

c) Apresentar o registro da área da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR, referente ao imóvel objeto da re*ficação de

área, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.651/2012: "Art.  18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental

competente  por meio  de inscrição no CAR de que trata o  art.  29,  sendo vedada a alteração de sua des*nação,  nos casos de

transmissão, a qualquer Ltulo, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei." e conforme exigências previstas nas

Circulares nº 168 de 04.08.2014 e nº 248 de 29.10.2014, expedidas pela Corregedoria-Geral da Jus*ça de Santa Catarina.

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é defini�vo, servindo apenas como referência, pois dependendo da análise da

documentação  e  a  situação  jurídica  dos  registros,  poderá  ser  necessária  complementação  ou  apresentação  de  demais

documentos, nos termos do art. 643, § 1º do CNCGJ/SC.


