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PARECER 
 

Trata-se de pedido de retificação de área formulado por José Alves de Andrade, 

consistente no suprimento das medidas de um imóvel rural do requerente, situado no lugar 

denominado “Casaca de Ferro”, Santo Antônio de Jesus. 

Alega o autor que na escritura pública do referido imóvel não se constou as medidas do 

mesmo. Dessa forma, o requerente contratou um engenheiro que realizou a medição de todo o 

imóvel, juntando planta e memorial descritivo, f. 13 e 14. Outrossim, juntou-se aos autos outros 

documentos relacionados com o pleito, como a escritura pública aludida. 

A seguir, por determinação do ínclito Juízo, os confrontantes foram citados, não 

havendo impugnação. Após vieram os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação. 

Pela análise da documentação acostada, verifica-se que, de fato, a escritura pública do 

imóvel de propriedade do requerente não possui descriminada as suas medidas. Desse modo, tem 

pertinência o pedido formulado na inicial, sobretudo porque as medições foram realizadas por 

profissional gabaritado. Ademais, apesar de devidamente citados, os confrontantes não 

apresentaram impugnação. Vale salientar que não foi necessária a citação dos alienantes, posto 

que já decorridos mais de 20 anos da venda do imóvel. 

Ante o exposto, tendo o feito seguido todos os trâmites legais (art. 213 e segs. da Lei Nº 

6.015/73) e não havendo dúvidas quanto à legitimidade do pedido ou indícios de irregularidades e 

sendo questão que dispensa a produção de prova testemunhal, MANIFESTA-SE este Órgão do 

Ministério Público pela PROCEDÊNCIA da ação. 

É o parecer, S.M.J. 

Santo Antônio de Jesus-BA, 25 de abril de 2006. 

 
  Julimar Barreto Ferreira 
     Promotor de Justiçar 
        Cadastro Nº 351.300  
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