
 

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 
COMARCA DE ALTA FLORESTA – ESTADO DE MATO GROSSO 

EUTÁLIO BICUDO NETTO 

TABELIÃO – OFICIAL DO RGI 

Avenida Ariosto da Riva, 3029 - Caixa Postal 132 - Fone (66) 3521-2303  Fax (66) 3521-1078 – ALTA FLORESTA-MT 

Site: http://1oficioaf.com.br/ E-mail: mailto:adm@1oficioaf.com.br– CNPJ nº 00.831.230/0001-00 

 

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA NOTIFICAÇÃO DO INTERMAT - CARTA 
DE ANUÊNCIA - RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS RURAIS 

 
1 - Requerimento assinado pelo proprietário, requerendo ao registro de imóveis que notifique 

o INTERMAT por A.R. (aviso de recebimento) via correios, com firma reconhecida;  
 

2 – Requerimento de Certidão ao INTERMAT devidamente preenchido, assinado pelo 
requerente ou proprietário com firma reconhecida;  

 
3 – Comprovante do recolhimento da Taxa de serviços do INTERMAT. Guia no site: 
http://www.sefaz.mt.gov.br  e ícones na seqüencia: Documentos arrecadação / Dar -1 órgãos / Intermat. 
 

4 - Certidão original ou autenticada de inteiro teor da matrícula do imóvel retificado ou 
georreferenciado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias; 

 
5 - Certidão original ou autenticada da Cadeia Dominial da matrícula do imóvel  retificado 

ou georreferenciado, constando o adquirente primitivo do Estado de Mato Grosso e todas as 
suas transcrições posteriores até o proprietário atual, dentro do prazo de 30 (trinta) dias; 

 
6 – Fotocópias autenticadas em cartório, da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) do requerente ou proprietário;  
 

7 – 02 (duas) vias do Memorial descritivo e mapa originais ou cópias autenticadas, sendo 
uma via em mídia digital do imóvel retificado, e em caso de imóvel georreferenciado, 

apresentar cópias da Certificação, memorial e mapa georreferenciados, assinados pelo 
responsável técnico, e certificados pelo INCRA, em duas vias, sendo uma em mídia digital;  

 
8 – Anotação de Responsabilidade Técnico – ART, via original ou fotocópia autenticada;  

 
9 – Planilha com dados brutos dos levantamentos, relatórios de ajuste dos pontos e vértices, 

via original ou fotocópia autenticada;  
 
10- Em caso do requerente ou proprietário ser representado por procuração:        

a)  Fotocópias autenticadas da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) do procurador; 

b) Procuração lavrada em Cartório de notas, no original quando os poderes forem específicos 
ou fotocópia autenticada quando os poderes forem gerais;  

 
11 – Em caso de requerente ou proprietário ser pessoa jurídica:  

a) Fotocópia autenticada do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) do representante legal da pessoa jurídica;     
c) Fotocópia autenticada do Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de proprietário, 

devidamente registrado no órgão competente, incluindo todas as alterações ou 
instrumento consolidado ou certidão simplificada expedida pelo órgão de registro;  

___________________________________________________________________________________________ 
Fundamento normativo / base legal: 

Decreto Estadual 1.399/2012; Provimento CGJ/MT nº 32/2012 e 19/2014  

Resolução Intermat nº 02/2009 e Ofício Corregedoria nº 536/2014 
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