
 

RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA (ÁREA, PERÍMETRO) – Art. 213, II da Lei 

6.015/73 

Documentos: 

• Requerimento firmado pelos proprietários, com firma reconhecida por 

semelhança ou autenticidade (mencionando o valor do imóvel) 

• Se o proprietário for pessoa jurídica, apresentar Contrato social, 

alterações contratuais ou procuração e certidão simplificada vigente (30 

dias) 

• Memorial descritivo 

• ART/CREA quitada 

• Certidão de Confrontantes da Prefeitura Municipal 

• Se for imóvel rural, apresentar CCIR e CND do ITR 

• Apresentar o parecer do DEINFRA (caso o imóvel faça extrema com 

rodovia estadual) OBS1: Nos termos do Ofício Circular 90/2006 da 

CGJSC; Art. 8º, III da Lei Estadual 6063/82; Art, 4º, inciso III da Lei 

6.766/79: Quando a área a ser loteada ou desmembrada fizer extrema 

com rodovias estaduais, é obrigatória a reserva de uma faixa “non 

aedificandi” de 15 metros e a solicitação de parecer do DEINFRA, 

representado pela Procuradoria do Estado. 

OBS.: Quando for abertura de via Pública por desapropriação da 

Prefeitura, trazer Ato desapropriatório/Decreto e neste caso, 

deverá cumprir os requisitos completos (art.18, Lei de 

Parcelamento). Quando for particular que abriu via pública, seguir 

requisitos do desmembramento. Área mínima para 

desdobramento de imóvel rural é de 20.000 m². 

Observações: 

• No mapa apresentado, deve ser apontado os números das matrículas 

dos imóveis confrontantes (Caso o imóvel confrontante não tenha 

matrícula ou registro de transcrição, deverá ser indicado na planta e no 

memorial que se trata de área de posse, conf. Art.704 § Único do 

CNCGJSC) 

• Apresentar anuências dos confrontantes com firma reconhecida por 

semelhança 

• Se o Município for um dos confrontantes (ex.: confrontação com 

logradouro público), deverá haver a anuência da Prefeitura Municipal de 

Joinville 



• PROCEDIMENTOS DE INTIMAÇÃO DO CONFRONTANTE  

*Se algum dos confrontantes não anuir, deverá ser intimado conforme 

procedimento do art. 213, II da Lei 6.015/73.  

*Se não se manifestar, será presumida a anuência se houver impugnação, 

haverá encaminhamento ao Poder Judiciário. 

Importante 

• A presente listagem não é definitiva, servindo como orientação genérica 

dos documentos necessários para o ato. Dependendo da particularidade 

de cada caso, é possível que haja a necessidade da apresentação de 

documentos complementares. 

 

Emolumentos: Averbação com valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDIDADE CIVIL, PENAL E 

ADMINISTRATIVA EM PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DE ÁREA – ART. 213 LEI 6.015/1973 

 

 

Eu, 

_____________________________________________________________

______________, CPF 

________________________________________declaro que no 

procedimento de retificação de área relativo ao imóvel matriculado sob nº 

________________ todas as informações correspondem à verdade e que 

este procedimento: 

 

1) Não abrange área de posse, cujo meio de reconhecimento de transformação 

em domínio deve ocorrer por meio de ação de usucapião;  

2) Não representa meio de transferência de propriedade, que deve se dar por 

meio de escritura pública com recolhimento de tributos como o ITBI; e  

3) Não abrange área já transcrita ou matriculada. 

 

 

 

Joinville, ____, de ______________de _______. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Proprietário                                    CPF: 

_________________________________________________________ 

Responsável Técnico:                    CREA: 

 

 

Reconhecer firma por SEMELHANÇA 



DECLARAÇÃO DE ÁREA DE POSSE – ART. 704, PARÁGRAFO ÚNICO DO 

CNCGJ/SC 

 

 

Eu, 

_____________________________________________________________

______________, CPF 

________________________________________declaro que SOU 

CONFRONTANTE do imóvel matriculado sob nº ________________, 

anuindo com o procedimento de retificação extrajudicial, conforme art. 213, 

II, da Lei 6.015/73 e art. 704, parágrafo único do CNCGJ/SC. Declaro, ainda, 

que o imóvel que possuo não tem matrícula ou registro de transcrição 

próprio, OU, Declaro, ainda que o imóvel que possuo é matriculado ou 

transcrito sob nº ____, tratando-se de ÁREA DE POSSE. 

 

 

 

 

Joinville, ____, de ______________de _______. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Confrontante 

CPF: 

 

Reconhecer firma por SEMELHANÇA 

 


