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ILMO. SENHOR OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BIGUAÇU-SC. 

 
 
 
  Ari Pedro Ferreira, brasileiro, estado civil casado, de profissão aposentado 
inscrito no CPF/MF sob o nº 518.149.279.72, portador(a) do RG nº 1R2.220.686, Maria 
Iolanda Coelho Ferreira, brasileira, estado civil casada, dona de casa, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 76454029972 portador(a) do RG nº 1052323, casados pelo regime da Comunhão 
universal de bens, residente(s) e domiciliado(s) na Rua Manoel Mariano Ferreira, 100, Jd. 
Carandai, cep: 88160-000, Biguaçu, SC, 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 24393, pelos motivos e 
fundamentos: 
 
  1. O art. 212, da Lei 6.015/73, na redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/04, dispôr: 
  “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 24393 do Livro 2 
de Registro Geral, com a seguinte descrição: 
 
 
  “ Um terreno localizado na Rua T-02, nesta Cidade de Biguçu, designado por 
área remanescente número 3, com área de 2.783,23m², com as seguintes medidas e 
confrontações: na frente mede 52,00m e confronta com a Rua T-02, nos fundos mede 52,00m 
e confronta com a Rua T-03, na lateral direita de quem vem do imóvel observa a via pública 
mede 53,52 e confronta com terras de Denise Vanilda Soares, Vanilda Maria Soares e José 
Carlos Livramento e na lateral esquerda mede 53,52 e confronta com os lotes números 01, 02, 
03 e 04 da quadra número 04 do Loteamento Parque Residencial Manoel Melo” 
 
 
  4. O imóvel, contudo, tem área superior à constante no registro, o que provavelmente, 
quando do registro inicial não levaram em conta as medidas corretas, o que se faz através do 
levantamento topográfico pelo Técnico em Agrimensura/Geomensura Flavio Boscatto, 
registrado no CREA/SC sob nº 075003-4, 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, resultando na área e 
medidas a seguir descritas: 
 
“Terreno localizado no município de Biguaçu, em Santa Catarina, na Rua Francisca Ferreira 
Francisco (no lado impar da rua) e Rua Armandio Manoel de Miranda (no lado par da rua) no 
bairro Carandaí a 15,911 metros de distância até a esquina com a Rua João Manoel Ferreira 
pelo lado da Rua Francisca Ferreira Francisco e 16,672 metros de distância da esquina com a 
mesma rua pelo lado da rua Armandio Manoel de Miranda com área de 2.850,05m² e 
perímetro de 213,29 metros. A descrição do perímetro inicia com coordenadas no Datum 
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SIRGAS 2000 e Projeção Cartográfica UTM no vértice V1, de coordenadas N 6954612.530 m 
e E 732152.761 m, com ângulo interno  89°45'20", deste, segue confrontando com Rua 
Francisca Ferreira Francisco (a oeste) ; com os seguintes azimutes e distâncias:  47°50'29" e 
12.255 m até o vértice V2, de coordenadas N 6954620.755 m e E 732161.845 m, com ângulo 
interno 179°16'23", deste, segue confrontando com Rua Francisca Ferreira Francisco (a 
oeste); com os seguintes azimutes e distâncias:  48°34'06" e 13.110 m até o vértice V3, de 
coordenadas N 6954629.431 m e E 732171.674 m, com ângulo interno 178°15'25", deste, 
segue confrontando com Rua Francisca Ferreira Francisco (a oeste); com os seguintes 
azimutes e distâncias:  50°18'40" e 13.124 m até o vértice V4, de coordenadas N 
6954637.812 m e E 732181.774 m, situado  com ângulo interno 179°11'08", deste, segue 
confrontando com Rua Francisca Ferreira Francisco (a oeste); com os seguintes azimutes e 
distâncias:  51°07'33" e 13.529 m até o vértice V5, de coordenadas N 6954646.303 m e E 
732192.306 m, com ângulo interno  93°09'25", deste, segue confrontando com Denise 
Vanilda Soares Faganello (ao norte); com os seguintes azimutes e distâncias: 137°58'08" e 
13.462 m até o vértice V6, de coordenadas N 6954636.304 m e E 732201.320 m, com ângulo 
interno 180°00'00", deste, segue confrontando com Denise Vanilda Soares Faganello (ao 
norte); com os seguintes azimutes e distâncias: 137°58'08" e 13.578 m até o vértice V7, de 
coordenadas N 6954626.219 m e E 732210.410 m, com ângulo interno 180°47'26", deste, 
segue confrontando com José Carlos do Livramento (ao norte); com os seguintes azimutes e 
distâncias: 137°10'42" e 27.196 m até o vértice V17, de coordenadas N 6954606.271 m e E 
732228.896 m, com ângulo interno  88°13'24", deste, segue confrontando com Rua Armandio 
Manoel de Miranda (a leste); com os seguintes azimutes e distâncias: 228°57'18" e 13.442 m 
até o vértice V16, de coordenadas N 6954597.445 m e E 732218.758 m, com ângulo interno 
180°24'50", deste, segue confrontando com Rua Armandio Manoel de Miranda (a leste); com 
os seguintes azimutes e distâncias: 228°32'28" e 12.973 m até o vértice V15, de coordenadas 
N 6954588.855 m e E 732209.036 m, com ângulo interno 180°01'27", deste, segue 
confrontando com Rua Armandio Manoel de Miranda (a leste) ; com os seguintes azimutes e 
distâncias: 228°31'01" e 13.308 m até o vértice V14, de coordenadas N 6954580.040 m e E 
732199.065 m, com ângulo interno 180°08'08", deste, segue confrontando com Rua Armandio 
Manoel de Miranda (a leste); com os seguintes azimutes e distâncias: 228°22'53" e 12.284 m 
até o vértice V13, de coordenadas N 6954571.881 m e E 732189.882 m, com ângulo interno  
90°47'05", deste, segue confrontando com Ana Cristina Lubi de Oliveira (ao sul); com os 
seguintes azimutes e distâncias: 317°35'48" e 15.524 m até o vértice V26, de coordenadas N 
6954583.345 m e E 732179.414 m, com ângulo interno 180°00'00", deste, segue 
confrontando com Ana Cristina Lubi de Oliveira (ao sul); com os seguintes azimutes e 
distâncias: 317°35'48" e 12.000 m até o vértice V27, de coordenadas N 6954592.206 m e E 
732171.322 m, situado  com ângulo interno 180°00'00", deste, segue confrontando com Katia 
Regina Susin (ao sul); com os seguintes azimutes e distâncias: 317°35'48" e 2.296 m até o 
vértice V12, de coordenadas N 6954593.901 m e E 732169.773 m, com ângulo interno 
180°00'00", deste, segue confrontando com Katia Regina Susin (ao sul); com os seguintes 
azimutes e distâncias: 317°35'48" e 9.716 m até o vértice V28, de coordenadas N 
6954601.067 m e E 732163.229 m, com ângulo interno 180°00'00", deste, segue 
confrontando com Carlos Roberto Barreto de Souza(ao sul); com os seguintes azimutes e 
distâncias: 317°35'48" e 15.524 m até o vértice V1, que é o vértice inicial da descrição deste 
perímetro. 
 
  5. Consoante se percebe na descrição feita com base no levantamento topográfico, 
verifica-se, de forma indubitável, a necessidade de adequar o registro com as reais dimensões 
encontradas dentro dos limites do imóvel adquirido, não havendo portanto, inclusão de área 
possessória, ou de confrontante.  
 
 
  6. A retificação pretendida ocorre intra-muros e não há litígio com extremantes. Não 
existe qualquer impedimento legal ou processo em tramitação que impeça a retificação 
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administrativa pretendida. 
 
  7. Em cumprimento ao disposto no inciso II, comparecem assinando a planta do 
levantamento topográfico concordando com as divisas, os confrontantes do imóvel, que são 
os seguintes: 
 

Denesi Vanilda Soares Faganello, viúva, atendente de farmácia, inscrita no CPF/MF 
sob número 019330119-98, portadora do RG 342492814, residente na Rua João Manoel 
Ferreira,43,Jardim Carandai, no município de Biguaçu. 
  

Jose Carlos do Livramento, casado com Rosemar Correa Livramento, 
comerciante, inscrito no CPF/MF 643207159-34, portador do RG 3683660, residente na rua 
João Manoel Ferreira,27,Jardim Carandai, no município de Biguaçu. 
 

Ana Cristina Lubi Oliveira, casada com Marcelo David Ramalho de Oliveira, 
administradora, inscrita no CPF/MF 605776149-91, portadora do RG 891271 SSP, residente 
na Rua Robaletos 375, Jurere Internacional, no município de Florianópolis. 

 
Carlos Roberto Barreto de Souza, viúvo, engenheiro, portador da identidade 5/R 

1.029.203 SSP/SC e CPF415.645.109-72, residente e domiciliado na Avenida Mauro Ramos 
1409 apartamento 902, Centro, Florianópolis-SC. 

. 
Katia Regina Susin, maior, brasileira, eletrecista, portadora da identidade 5/R 

1.067.422 SSP/SC e CPF 548.458.239-54, residente e domiciliada na Rua Desembargador 
Urbano Salles, 77 apartamento 101, Centro, Florianópolis-SC. 

 
 Ari Pedro Ferreira, casado, aposentado inscrito no CPF/MF sob o nº 518.149.279.72, 
portador do RG nº 1R2.220.686, residente na Rua João Manoel Ferreira 100, Jardim 
Carandai, no município de Biguaçu. 
 
  8. Por fim, declaro que não optei pelo procedimento judicial. 
 
  9. Ante o exposto, e cientes do teor do § 14 do art. 213 da Lei 6.015/73, 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 24.393, do 
Livro n° 02 (Registro Geral), desse Ofício de Imóveis da Comarca de Biguaçu, a fim de que o 
imóvel passe a ter a área e as medidas acima descritas. 
 
  Nestes termos. 
  Pede deferimento. 
 
 
 
  
  Biguaçu/SC, 5 de Janeiro de 2015. 
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________________________________ 
Ari Pedro Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Maria Iolanda Coelho Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Flavio Boscatto 
CREA/SC 075003-4 
Declarando-se ciente do disposto do § 14 do art. 213 da Lei 6.015/73, acima transcrito. 
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______________________________ 
Denise Vanilda Soares Faganello 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
José Carlos do Livramento 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Rosemar Correa Livramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Ana Cristina Lubi Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Marcelo David Ramalho de Oliveira 
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__________________________________________________________ 
Carlos Roberto Barreto de Souza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Katia Regina Susin. 
 


