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CHECK LIST DA REURB na Prefeitura e no Registro de Imóveis – Lei nº 13.465/2017* 

(*) A menos que haja outra indicação, todos os artigos mencionados são da Lei 13.465/2017) 

 

 

Fase 1 - Prefeitura  

 

Item Análises e procedimentos para elaboração do Auto de Demarcação SIM NÃO 

1 Foi requerida a instauração da Reurb? (art. 28, I)   

2 O requerente tem legitimidade? (art. 14)   

3 O requerente também pode processar a Reurb? (art. 31 a 33)   

4 A Reurb foi fixada (deferida) expressamente pelo Município? (art. 30, § 2º)   

5 A Reurb foi fixada (deferida) por decadência (art. 30, § 2º)   

6 Qual a modalidade da Reurb? (art. 30, I, e § 2º; c/c art. 13, I e II) S E  

7 A modalidade foi classificada pelo Município? (art. 30, I, § 2º, c/c art. 13, I e II)   

8 A modalidade foi classificada pela União ou pelo Estado, se requerentes? (art. 30, § 
1º) 

  

9 Foram feitas buscas para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está 
situado o núcleo urbano a ser regularizado e para determinar os confrontantes? (art. 
31, caput; art. 11, IV, primeira parte; art. 19, § 2º, incisos I, II e III) 

  

10 Foram identificadas as matrículas ou registros da área de localização do núcleo 
urbano a ser regularizado? (art. 19, § 1º, inciso I, parte “b”) 

  

11 Existem situações de domínio privado com proprietários não identificados em razão 
de descrições imprecisas?  (art. 19, § 1º, inciso I, parte “c”; § 2º, I) 

  

12 Foi identificado o tipo (informal ou consolidado) do núcleo urbano a ser 
regularizado?  (art. 11, I, II e III) 

  

13 Foram elaborados planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, contendo 
medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos 
vértices definidores dos limites, número das matrículas ou transcrições atingidas, 
indicação dos proprietários identificados e ou ocorrência de situações de domínio 
privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos 
registros anteriores? (art. 19, § 1º, I) 

  

14 Existe planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área no 
registro de imóveis? (art. 19, § 1º, II) 

  

15 Foi identificada existência, total ou parcial, de área de preservação ambiental, ou de 
área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais 
na área a ser regularizada? (art. 12, §§ 1º a 4º) 

  

16 Havendo área na forma do item 15, foram elaborados estudos técnicos de viabilidade 
da regularização fundiária requerida? (art. 11, §§ 2º, 3º e 4º) 

  

17 O estudo técnico apontou a viabilidade da regularização fundiária sem restrições?   

18 O estudo técnico apontou melhorias ou compensações ambientais a serem 
providenciadas para viabilizar a regularização fundiária? (art. 11, § 2º) 

  

19 Foram realizadas as melhorias ou compensações ambientais apontadas no laudo 
técnico? 

  

20 Sendo viável a regularização fundiária na área requerida, existe anuência do órgão 
gestor da unidade ambiental respectiva? (art. 11, § 3º) 

  

21 Foi elaborado o auto de demarcação urbanística?    

Observação: Na hipótese de não aplicação de qualquer dos requisitos mencionados na lei, deve-se 
apresentar justificativa em separado. 

 

 



Valestan Milhomem da Costa, tabelião e oficial interino do Cartório do 1º Ofício de Cabo Frio 

CHECK LIST DA REURB na Prefeitura e no Registro de Imóveis – Lei nº 13.465/2017* 

(*) A menos que haja outra indicação, todos os artigos mencionados são da Lei 13.465/2017) 

 

 

Fase 2 – Prefeitura 

 

Item Análises e procedimentos após a elaboração do auto de demarcação SIM NÃO 

1 Foram notificados os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do 
núcleo urbano a ser regularizado, os confinantes e os terceiros eventualmente 
interessados para eventual impugnação em 30 (trinta) dias do recebimento da 
notificação? (art. 20, caput; art. 31, §§ 1º e 2º) 

  

2 Os titulares de domínio e os confinantes foram notificados por via postal com AR, 
no endereço constante da matrícula ou transcrição? (art. 31, § 4º; art. 20, § 6º) 

  

3 Foram notificados por edital os titulares de domínio ou confrontantes não 
identificados, ou não encontrados ou que recusaram o recebimento da notificação 
por via postal? (art. 20, § 1º, c/c art. 31, § 5º, I e II) 

  

4 O edital contém resumo do auto de demarcação urbanística? (art. 20, § 2º)   

5 Há concordância dos notificados, expressa ou presumida, com a demarcação 
urbanística? (art. 20, § 3º e art. 31, § 6º) 

  

6 Havendo impugnação de qualquer dos notificados, foi instaurado procedimento 
extrajudicial de composição do conflito, por meio de mediação, arbitragem ou 
outros? (art. 21, caput e §§ 1º a 4º; art. 31, § 3º; art. 34, caput e §§ 1º a 5º) 

  

7 A impugnação foi superada mediante composição amigável?   

8 Não tendo havido impugnação ou tendo sido superada a impugnação, foi preparado 
o auto de demarcação urbanística para averbação no Registro de Imóveis? (art. 22, 
caput) 

  

9 O auto de demarcação urbanística está instruído com a planta e o memorial 
descritivo da área a ser regularizada? (art. 19, § 1º, I) 

  

10 A planta e o memorial descritivo contêm medidas perimetrais, área total, 
confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus 
limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos 
proprietários identificados ou ocorrência de situações de domínio privado com 
proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros 
anteriores da área a ser regularizada? (art. 19, § 1º, I) 

  

11 O auto de demarcação está instruído com planta de sobreposição do imóvel 
demarcado com a situação da área constante no registro de imóveis? (art. 19, § 1º, 
II) 

  

12 O auto de demarcação está instruído com declaração de notificação dos titulares de 
domínio, dos confinantes e dos terceiros eventualmente interessados (na forma do 
art. 31, caput e §§), bem como de não apresentação de impugnação pelos notificados 
ou de composição das impugnações apresentadas? 

  

13 Foi requerida a averbação do auto de demarcação no Registro de Imóveis?   

Observação: Na hipótese de não aplicação de qualquer dos requisitos mencionados na lei, deve-se 
apresentar justificativa em separado. 
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Fase 3 – Registro de Imóveis 

 

Item Análises e procedimentos para AVERBAÇÃO do Auto de Demarcação SIM NÃO 

1 O auto de demarcação está instruído com a documentação de que trata o art. 19 da 
Lei 13.465/2017 e das declarações de não impugnação ou de composição das 
impugnações pelos notificados? 

  

2 Caso não haja declaração de notificação dos titulares de domínio, dos confinantes e 
dos terceiros interessados, foi realizada a notificação simplificada pelo Registro de 
Imóveis? (art. 46, § 2º) 

  

3 Na hipótese de o auto de demarcação urbanística incidir sobre imóveis ainda não 
matriculados, foram abertas matrículas para esses imóveis antes da averbação do 
auto de demarcação urbanística? (art. 22, § 2º)  

  

4 Na hipótese de o auto de demarcação urbanística incidir sobre imóveis com registro 
anterior em outra circunscrição, foram requeridas, de ofício, as certidões atualizadas 
daqueles registros para abertura de matrícula antes da averbação do auto de 
demarcação? (art. 22, § 3º, c/c art. 229, da Lei 6.015/73) 

  

5 Na hipótese de a demarcação urbanística abranger imóveis situados em mais de uma 
circunscrição imobiliária, foram comunicadas as demais circunscrições imobiliárias 
envolvidas para averbação da demarcação urbanística nas respectivas matrículas 
alcançadas? (art. 22, § 4º) 

  

6 Foram mencionados na averbação do auto de demarcação a área total e o perímetro 
correspondente ao núcleo urbano a ser regularizado? (art. 22, § 1º, I) 

  

7 As matrículas alcançadas pelo auto de demarcação urbanística e, quando possível, a 
área abrangida em cada uma das matrículas, foram mencionadas na averbação do 
auto de demarcação? (art. 22, § 1º, II) 

  

8 Foi mencionada na averbação a existência de áreas cuja origem não tenha sido 
identificada em razão de imprecisões dos registros anteriores? (art. 22, § 1º, III) 

  

9 O auto de demarcação urbanística foi averbado em cada uma das matrículas dos 
imóveis incluídos no núcleo informal a ser regularizado (art. 22, caput, in fine)? 

  

Observação: Para averbação do auto de demarcação urbanística, não se exigirá a retificação da área não 
abrangida pelo auto de demarcação, ficando a apuração de remanescente sob a responsabilidade do 
proprietário do imóvel atingido. (art. 22, § 6º) 
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Fase 4 - Prefeitura  

 

Item Análises e procedimentos para elaboração do Projeto de Regularização Fundiária 
com emissão da Certidão de Regularização Fundiária – CRF (Art. 28, III, IV, V e VI) 

SIM NÃO 

1 Foi realizado e juntado levantamento planialtimétrico e cadastral, com 
georreferenciamento, assinado por profissional competente e acompanhado de ART 
ou RRT (*), demonstrando as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas 
públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo 
a ser regularizado? (art. 35, I) 
 
(*) dispensado quando o RT for servidor ou empregado público (art. 36, § 5º)  

  

2 O projeto de regularização fundiária está instruído com planta do perímetro do 
núcleo urbano a ser regularizado, com demonstração das matrículas ou transcrições 
atingidas? (art. 35, II) 

  

3 Foi elaborado e juntado o projeto urbanístico? (art. 35, IV)   

4 Foram elaborados e juntados os memoriais descritivos? (art. 35, V)   

5 Existe indicação das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias 
existentes ou projetadas? (art. 36, I) 

  

6 Existe indicação das unidades a serem regularizadas, suas características, área, 
confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua designação 
cadastral? (art. 36, II) 

  

7 Quando for o caso, existe indicação das quadras e suas subdivisões em lotes ou as 
frações ideias vinculadas à unidade regularizada? (art. 36, III) 

  

8 Existe indicação dos logradouros, dos espaços livres, das áreas destinadas a edifícios 
públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver? (art. 36, IV) 

  

9 Consta indicação de eventuais áreas já usucapidas? (art. 36, V)   

10 Foi juntada a identificação e a declaração dos ocupantes de cada unidade imobiliária, 
com destinação urbana regularizada, contendo a indicação dos direitos reais 
conferidos? (art. 23, caput, e §§ 1º e 2º; art. 25, caput, e art. 40, III) 

  

11 Foram satisfeitas outras exigências definidas pelo Município? (art. 36, § 4º)   

12 Foi aprovado o projeto de regularização fundiária pela autoridade competente (art. 
40, II), e emitida a Certidão de Regularização Fundiária – CRF? 

  

13 Foi requerido ao Registro de Imóveis o registro do projeto de regularização fundiária, 
acompanhado da CRF? (art. 42, caput). 

  

Observação: Na hipótese de não aplicação de qualquer dos requisitos mencionados na lei, deve-se 
apresentar justificativa em separado. 
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Fase 5 – Registro de Imóveis 

Item Análises e procedimentos para REGISTRO do Projeto de Regularização Fundiária 
acompanhado da Certidão de Regularização Fundiária – CRF (Art. 28, VII) 

SIM NÃO 

1 O projeto de regularização fundiária aprovado está acompanhado da Certidão de 
Regularização Fundiária – CRF, contendo, no mínimo (art. 41, incisos I a VI): 

a) nome do núcleo urbano regularizado? 
b) localização do núcleo urbano regularizado? 
c) indicação da modalidade da regularização? 
d) indicação numérica de cada unidade regularizada? 
e) número cadastral da unidade regularizada? 
f) listagem com nome dos ocupantes e da respectiva unidade adquirida, com 

indicação de estado civil, profissão, número do CPF, número da identidade, 
filiação e endereço (v. tb. Art. 23, § 5º, in fine) 

g) indicação do título de regularização fundiária conferido ao ocupante? (art. 
23, caput; art. 25, caput; art. 44, § 1º, III) 

h) indicação, sob exclusiva responsabilidade do Município - quando se tratar 
de imóvel regularizado sob o regime de condomínio geral (voluntário e ou 
edilício) - das unidades imobiliárias correspondentes às frações ideais 
deferidas a cada condômino, individual ou coletivamente, para efeito de 
especialização das áreas registradas em comum? (art. 45) 

  

2 O projeto de regularização fundiária e a CRF foram prenotados e examinados no 
prazo de 15 dias? (art. 44, caput) 

  

3 Consta do auto de demarcação averbado ou do projeto de regularização fundiária 
em exame prova da notificação e da concordância expressa ou presumida dos 
titulares de domínio, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados 
com a regularização fundiária? 

  

4 Foram apontadas de forma clara e completas as eventuais exigências verificadas no 
exame do título? 

  

5 As exigências foram cumpridas?   

6 Na hipótese de os titulares de domínio, os confinantes e terceiros eventualmente 
interessados não haver sido notificados pela Prefeitura, foram os mesmos 
notificados pelo oficial do Registro de Imóveis, na forma dos §§ 4º e 5º do art. 31, c/c 
§ 2º do art. 44? 

  

7 Os notificados concordaram com a regularização fundiária de forma expressa ou 
presumida (§ 6º, art. 31)? 

  

8 Os notificados apresentaram impugnação ao projeto de regularização fundiária?   

9 Existe procedimento extrajudicial para composição da impugnação apresentada (§ 
3º, art. 31)? 

  

10 A impugnação eventualmente apresentada foi superada?   

11 O projeto de regularização fundiária e a CRF estão aptos para registro?   

12 O projeto de regularização fundiária envolve mais de uma matrícula?   

13 Em caso positivo, foi aberta nova matrícula para a área objeto da regularização? (art. 
44, § 2º) 

  

14 Após a abertura da nova matrícula, a regularização fundiária foi averbada em cada 
uma das matrículas atingidas, com indicação, quando for o caso, da parcela 
correspondente à respectiva matrícula? (art. 44, § 2º, c/c arts. 49 e 51) 

  

15 O projeto de regularização fundiária incide sobre matrícula única?   
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16 Incidindo o projeto de regularização sobre matrícula única, existe dúvida quanto à 
extensão da gleba matriculada, em razão de precariedade da descrição tabular; ou, 
o projeto de regularização fundiária envolve apenas parte da área matriculada? 

  

17 Ocorrendo qualquer das hipóteses do item 16, foi aberta nova matrícula com a 
descrição constante do memorial descritivo integrante do projeto de regularização 
fundiária? (art. 46, § 1º) 

  

18 Na hipótese do item 17, foi averbada na matrícula matriz a área destacada para a 
nova matrícula? (art. 46, § 1º) 

  

19 Não havendo dúvida quanto à extensão da área matriculada nem sendo hipótese de 
o projeto de regularização fundiária envolver apenas parte da área matriculada, o 
memorial descritivo foi averbado na matrícula existente, antes do registro do projeto 
de regularização fundiária, para atender ao princípio da especialidade objetiva? 

  

20 O projeto de regularização fundiária incide sobre área sem transcrição ou matrícula 
identificada? 

  

21 Em caso de área sem transcrição ou matrícula identificada, foi aberta matrícula com 
a descrição do perímetro do núcleo urbano constante no memorial descritivo do 
projeto de regularização fundiária e da CRF? (art. 51, parágrafo único) 

  

22 Após a averbação de que trata o item 19 ou após a abertura de nova matrícula para 
a área regularizada, conforme o caso, foi registrado o projeto de regularização 
fundiária juntamente com a CRF? (art. 236, Lei 6.015/73) 

  

23 Existem indisponibilidades, gravames ou ônus reais no registro ou matrícula anterior 
a serem transportados para a nova matrícula? (art. 23, § 3º) 

  

24 Após o registro da CRF, foram abertas matrículas individualizadas para os lotes e 
áreas públicas (para estas, a requerimento do Município) resultantes do projeto de 
regularização fundiária aprovado? (art. 44, § 1º, II, c/c art. 52 e art. 53, Parágrafo 
único) 

  

25 Após a abertura das matrículas individualizadas, foram registrados os direitos reais 
indicados na CRF sobre cada lote em favor dos respectivos titulares? (art. 44, § 1º, 
III, c/c art. 236, Lei nº 6.015/73) 

  

26 A área regularizada pela CRF foi conferida em regime de condomínio geral 
(voluntário) a ser dividido em lotes com indicação da área a ser deferida a cada 
condômino? (art. 45, caput, primeira parte)  

  

27 Na hipótese do item anterior, não estando as unidades imobiliárias identificadas, 
com suas respectivas frações ideais para fins de especialização do condomínio, foi 
apresentado requerimento do(s) legitimado(s) (art. 14), instruído com certidão de 
especialização da unidade individualizada expedida pela Prefeitura, informando o 
número do lote e da quadra, as medidas perimetrais, o número cadastral e demais 
informações da unidade individualizada não constantes da planta ou do memorial 
descritivo integrante do projeto de regularização fundiária? (Parágrafo único do art. 
45; art. 176, § 1º, II, 3, b, da Lei nº 6.015/73) 

  

28 A área regularizada pela CRF foi conferida em regime de condomínio geral (edilício), 
estando as unidades imobiliárias identificadas com suas correspondentes frações 
ideais para fins de especialização do condomínio? (art. 45, caput, segunda parte, c/c 
art. 48) 

  

29 Consta das novas matrículas abertas, nos campos referentes ao registro anterior e 
ao proprietário,  

a) quando possível, a identificação exata da origem da parcela matriculada, por 
meio de planta de sobreposição do parcelamento com os registros 
existentes, a matrícula anterior e o nome de seu proprietário? 
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b) quando não for possível identificar a exata origem da parcela matriculada, 
todas as matrículas anteriores atingidas pela Reurb e a expressão 
“proprietário não identificado”? 
(art. 50, I e II) 

30 O projeto de regularização fundiária inclui unidades desocupadas ou não 
comercializadas no bojo da regularização? 

  

31 Em caso positivo, foram abertas matriculas em nome do titular originário do domínio 
da área para as unidades imobiliárias desocupadas ou não comercializadas? (art. 54) 

  

32 Havendo unidades não edificadas e comercializadas no bojo da regularização 
fundiária (Reurb-E), foram abertas matrículas em nome dos respectivos adquirentes? 
(art. 54, parágrafo único) 

  

 
Observações: (art. 44, §§ 1º, III, e 2º a 7º) 
 

a) O registro dos direitos reais concedidos a cada titular nos imóveis resultantes de regularização 
fundiária independe de conferência de título individualizado, bastando que estejam mencionados 
na CRF. 

b) O registro da CRF dispensa a comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias 
de responsabilidade dos legitimados. 

c) O registro da CRF independe de averbação prévia do cancelamento do CAR no INCRA. 
d) O registro da CRF deverá ser concluído em 60 dias, prorrogável por igual período, mediante 

justificativa fundamentada do oficial do registro de imóveis. 
e) O oficial de registro fica dispensado de providenciar a notificação dos titulares de domínio, dos 

confinantes e de terceiros eventualmente interessados, em vista da declaração de cumprimento 
desse rito pelo Município (na forma do art. 31, caput e §§), por ocasião da averbação do auto de 
demarcação ou no bojo do projeto de regularização fundiária. 

f) Após o registro da CRF, o oficial do cartório de registro de imóveis notificará o Incra, o Ministério 
do Meio Ambiente e a Secretaria da Receita Federal do Brasil para que esses órgãos cancelem, 
parcial ou totalmente, os respectivos registros existentes no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e nos 
demais cadastros relacionados a imóvel rural, relativamente às unidades imobiliárias 
regularizadas. 

g) Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título 
hábil para a aquisição da propriedade, quando acompanhados da prova de quitação das 
obrigações do adquirente, e serão registrados nas matrículas das unidades imobiliárias 
correspondentes, resultantes da regularização fundiária. 

h) Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e das demais representações gráficas, inclusive 
as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, seguirão as diretrizes estabelecidas pela 
autoridade municipal ou distrital competente, as quais serão consideradas atendidas com a 
emissão da CRF (art. 47). 
 

 


