
LISTA DE DOCUMENTOS PARA RETIFICAÇÃO DE ÁREA/ GEORREFERENCIAMENTO 
 
 
 

1 - Requerimento conforme consta no artigo 2º, do Provimento nº 61, do CNJ, inclusive o nº da cédula de 

identidade (C.I.) e regime de casamento (se casado) do requerente, assinado por ele e pelo responsável 

técnico, com as firmas reconhecidas;  

2 - Declaração conjunta do proprietário e do responsável técnico, firmada sob pena de responsabilidade civil 

e criminal, de que não houve alteração das divisas do imóvel registrado e que foram respeitados os 

direitos dos confrontantes. Tal declaração pode ser inserida no próprio requerimento, acima citado. 

3 - Caso seja pessoa jurídica (proprietária), fornecer a cópia autenticada do documento que outorga poderes 

aos seus representantes legais (última alteração contratual), juntamente com a certidão simplificada, 

atualizada; 

4 - Caso seja pessoa jurídica (confrontante), fornecer a cópia autenticada do documento que outorga 

poderes aos seus representantes legais; 

5 - Caso seja espólio (proprietário(a) ou confrontante), fornecer a cópia autenticada do documento que 

outorga poderes aos seus representantes legais; 

6 - Memorial descritivo assinado pelos confrontantes e pelo engenheiro, com as firmas reconhecidas; 

7 - Planta assinada pelos confrontantes e pelo engenheiro, com as firmas reconhecidas; 

8 - Em documento anexo ao memorial e na planta e/ou na declaração de anuência individual deve constar o 

nome do confrontante, seu CPF, o nº da matrícula do seu imóvel e o círculo divisório do imóvel retificado 

no qual confronta; 

9 - Constar no mapa/planta e memorial descritivo um campo para o(s) proprietário(s) do imóvel assinar(em), 

juntamente com o responsável técnico. 

10 -  Caso seja imóvel rural e exceda 100 ha, memorial descritivo com a certificação do INCRA com as 

respectivas assinaturas; 

11 -  Caso seja imóvel rural e exceda 100 ha, planta com a certificação do INCRA com as respectivas 

assinaturas; 

12 -  Caso seja imóvel urbano, fornecer certidão de anuência da prefeitura; 

13 -  Caso seja imóvel rural e confrontar com estrada (municipal, estadual ou federal), trazer a certidão de 

anuência do órgão competente; 

14 -  Caso seja imóvel rural, fornecer a cópia do CCIR quitado, atualizado e da CND do ITR atualizada; 

15 -  Via de obra/serviço da ART do CREA/MG, com recibo de pagamento; 

 

16 -  Certidão da prefeitura constando a avaliação do imóvel para fins de retificação de área/inserção de 

medidas, atualizada (citar a área (total ou m²/ha) que está sendo avaliada); 

17 -  Caso seja imóvel rural, mandar o memorial descritivo para o e-mail do cartório, em formato WORD 

(contato@cartorioribd.com.br). 

 

 

contato@cartorioribd.com.br


Observação 1: Todos os documentos devem ser apresentados em original ou cópia autenticada. 

Observação 2: Após o pagamento do serviço nesta Serventia, o mesmo será conferido e poderá ser pedido mais 

documentos, dependendo do caso analisado. 

Observação 3: Caso a confrontação do imóvel tenha sido alterada deverá ser averbada junto ao cartório antes da 

retificação de área/inserção de medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


