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(NOME COMPLETO), qualificação, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _________________, portador(a) 
do RG nº _________________, residente e domiciliado(a) na rua_________________, nº _____, bairro 
______________, no município de _________________, vem a presença de V.Sª, na forma do art. 212 ou 
213, inciso II da Lei 6.015/73, na redação que lhe deu o art. 59 da Lei 10.931/04, para requerer a 
RETIFICAÇÃO do registro constante da Matrícula __________, pelos motivos e fundamentos: 

 

1. O art. 212, da Lei 6.015/73, na redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/04, dispor: 

“Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação 
será feita pelo Oficial de Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio 
do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação 
por meio de procedimento judicial”. 

 

2. A mesma Lei 10.931/04, alterou a redação do art. 213 da Lei 6.015/73, já referida, dispondo no 
inciso II, o seguinte: 

“a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medidas perimetral de 
que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no 
competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, bem assim pelos 
confrontantes.” 

 

3. Os requerentes são proprietários do imóvel registrado na matrícula _______ do livro 2 de Registro 
Geral, com a seguinte descrição: 
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“(DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O CONSTANTE NA MATRÍCULA)”. 

 

4. O imóvel, contudo, tem área superior/inferior à constante no registro. (EXPLICAR, DE 

MANEIRA PORMENORIZADA, POR QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA ÁREA DO TERRENO E/OU DE 
SUAS MEDIDAS PERIMETRAIS). As medidas atuais do imóvel são as que constam do levantamento 
topográfico realizado pelo Técnico em Agrimensura ______________________, registrado no CREA/SC 
sob nº ________, endereço______________________________ em atendimento ao disposto no inciso II 
do art. 213, com a redação que lhe deu a Lei 10.931/04, e art. 225 da Lei 6.015/73, a seguir descritas: 

 

“(NOVA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO)”. 

 

5. Consoante se percebe na descrição feita com base no levantamento topográfico, verifica-se a 
necessidade de adequar o registro com as reais dimensões encontradas dentro dos limites do imóvel 
adquirido, já que declaro não haver inclusão de área possessória ou de confrontante. 
 

6. Em cumprimento ao disposto no inciso II, do art. 213, da LRP e no art. 704 do novo CN, 

comparecem assinando a planta e o memorial descritivo (assinaturas, reconhecidas por semelhança): 

 

Todos os confinantes tabulares, o eventual possuidor do imóvel, o(s) requerente(s) da retificação e o 

responsável técnico, com indicação dos nomes e qualificações completas dos seus respectivos subscritores. 

 

Constarão ao lado de cada assinatura os números das matrículas ou dos registros de transcrição dos 

imóveis confrontantes. Caso o imóvel confrontante não tenha matrícula ou registro de transcrição, deverá 

ser indicado na planta e no memorial descritivo que se trata de área de posse. 

INDICAR TODOS OS NOMES ABAIXO: 

(NOME COMPLETO), qualificação, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _________________, portador(a) 
do RG nº _________________, residente e domiciliado(a) na rua_________________, nº _____, bairro 
______________, no município de _________________, proprietário do imóvel constante da matrícula 
__________. 

 

(NOME COMPLETO), qualificação, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº _________________, 
portador(a) do RG nº _________________, residente e domiciliado(a) na rua_________________, nº 
_____, bairro ______________, no município de _________________, proprietário do imóvel constante da 
matrícula __________. 

7. Por fim, declaro que não optei pelo procedimento judicial. 
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8. Ante o exposto, e cientes do teor do § 14 do art. 213, que diz: “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”, requerem se digne V. Senhoria, na forma dos dispositivos legais de início 
referidos, retificar o registro __________, do livro 2, do Registro Geral, desse Ofício de Imóveis, a fim de 
que o imóvel passe a ter a área e as medidas acima descritas. 

 

Nestes termos. 

Pede deferimento. 

 

Porto Belo (SC), _____ de __________________ de ____________. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do(s) proprietário(s) – AMBOS CÔNJUGES - com firma reconhecida 

 Endereço:  

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do TÉCNICO ciente do disposto do § 14 – com firma reconhecida.  

Endereço: 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Apresentar além dos ORIGINAIS que ficarão arquivados no Registro de Imóveis, mais tantas cópias forem 
necessárias para remeter aos NOTIFICADOS. 

2. Caso confronte com o ESTADO/UNIÃO requerer notificação via AR. 

3. Caso os confrontantes sejam OCUPANTES deverá comprovar a posse por meio de Instrumento Particular ou 
Escritura Pública de Posse. 


