
Retificar um Cadastro 
 

Esta funcionalidade permite ao declarante realizar a retificação de um cadastro de imóvel já finalizado no CAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O declarante terá a possibilidade de retificar o seu cadastro de duas maneiras distintas: Com o arquivo .car em sua posse, ou 

sem esse arquivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com a opção “Sim”  selecionada, o declarante deverá em seguida preencher o campo “Número de Registro no CAR” e 

acessar a opção “Selecione um arquivo .CAR em seu computador”.  

Caso o declarante selecione a opção “Não” , deverá preencher o campo “Número de Registro no CAR” e em seguida acessar 

a opção “Retificar”. Este método é mais trabalhoso que o primeiro, pois é necessário preencher muitos dados novamente. Portanto, 

recomenda-se sempre anexar o arquivo .CAR. 

 Ressalta-se que é o número do RECIBO CAR e não do protocolo. 

Após acessar a opção “Retificar” o sistema irá carregar opção cadastrar com os dados do registro carregado, para que o 

declarante realize as alterações desejadas sobre o cadastro em questão. 



 

 

RETIFICAÇÃO PASSO A PASSO

1. Para retificar, É NECESSÁRIO QUE O ARQUIVO ORIGINAL JÁ TENHA SIDO ENVIADO AO 

SISTEMA, GERANDO UM RECIBO. NÃO É POSSÍVEL RETIFICAR APENAS COM O 

ARQUIVO GRAVADO NO COMPUTADOR (PROTOCOLO), POIS NO MOMENTO DO ENVIO, O 

SISTEMA NÃO ACEITARÁ;

2. O melhor é baixar o arquivo .car da Central de Comunicação e utilizar este para retificar. Dessa 

forma evita-se confundir o arquivo original com outros;

3. Para iniciar a retificação (ícone Retificar do CAR), preencha o campo com o número do recibo e 

anexe o arquivo .car;

4. No processo de retificação, verifique cada aba do cadastro para ver se não existem 

inconformidades, pois às vezes um dado ou outro é apagado na retificação;

5. Verifique especialmente se o CEP para correspondência está correto e preenchido;

6. Grave e envie o CAR retificado por qualquer meio (pela Central de Comunicação ou pela aba 

Enviar/retificar)
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