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PROVIMENTO Nº 63/2012-CGJ 

 
 

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,  

Considerando  que a Comissão  de Assuntos 
Fundiários, instituída no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de Mato Grosso pelas Portarias 70 e 73-CGJ, ambas 
expedidas no exercício de 2011;  

Considerando  que a citada Comissão, composta 
por várias entidades,  visando evitar interpretações conflitantes no 
que concerne à retificação nos registros imobiliários aprofundou  
nos estudos da matéria para a correta aplicação da Lei de Registros 
Públicos  e a necessidade da uniformização de procedimentos,  
implementou a elaboração do trabalho de cooperação técnica 
destinado à retificação no registro imobiliário;  

Considerando  que o  material tem a finalidade 
de fornecer ao público, enquanto jurisdicionados, associados, 
membros, ou reivindicadores, um roteiro de atuação escrito de 
forma acessível e que abrange as dúvidas mais recorrentes, que 
geram maior número de demandas nas diretorias dos foros e neste 
órgão;  

Considerando que o trabalho foi elaborado em 
dois capítulos. O primeiro apresenta uma análise geral dos artigos 
212, 213 e 214 da Lei de Registros Públicos e o segundo, um roteiro 
de trabalho que atende aos magistrados, registradores, 
engenheiros, técnicos dos institutos de gestão de terras, advogados 
e demais interessados no tema.       

   
RESOLVE: 

Art. 1o -  Acrescentar ao Capítulo 6, Seção 1, item 
62 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 
Justiça do Foro Extrajudicial,  a seguinte redação:  

“6.1.62 – determino que o material referente à 
retificação  e procedimento de  registros imobiliários, elaborado 
após estudos da Comissão Fundiária, seja incluído, como forma de 
anexo, à CNGCE, tornando obrigatória à observância dos seus 
termos.”  
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.  

       Art. 2° - Este provimento entra em vigor na data de sua 

publicação. 

     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

     Cuiabá, 19  de dezembro de 2012. 

 

 

 

Desembargador MÁRCIO VIDAL 
    Corregedor-Geral da Justiça 
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     Julho 2012 
1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
 

Visando evitar interpretações conflitantes no que concerne à retificação nos 

registros imobiliários, as entidades acima nominadas, reunidas, aprofundaram os estudos da 

matéria para a correta aplicação da Lei de Registros Públicos, e sensíveis à necessidade da 

uniformização de procedimentos, como também à qualificação dos profissionais, 

implementam a elaboração do presente TRABALHO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

DESTINADO À RETIFICAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, distribuído da 

seguinte forma:  

 

Capítulo I: 1 Dispositivos Legais / Considerações preliminares/ Hipóteses de Retificação. 2 

Classificação dos Procedimentos para retificação de registro. 2.1 Retificação quanto ao 

promovente. 2.2 Retificação quanto à forma. 2.3 Retificação quanto ao procedimento. 2.4 

Retificação quanto ao foro. 3 Intervenção do MP e do Juiz. 4 Nulidades: art. 214 da Lei 

6.015/73.   

Capítulo II: Sugestão de Roteiro de Padronização de Retificação – TRABALHO TÉCNICO 

DESTINADO À RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCEDIMENTOS. 

 

Utilizando-se da cooperação, mecanismo contemporâneo, desburocratizado e ágil 

para a regulação e regularização fundiária do Estado e dos títulos que ingressam, ou já 

constam, nos Registros de Imóveis, a Comissão de Assuntos Fundiários elaborou o presente 

material, como parte de seus trabalhos, a fim de fornecer aos integrantes da Comissão e seus 

respectivos públicos, enquanto jurisdicionados, associados, membros, ou servidores, um 

roteiro de atuação escrito de forma acessível e que abrange as dúvidas mais recorrentes, que 

geram maior número de demandas nas diretorias dos foros e na própria Corregedoria, onde 

desemboca a irresignação dos usuários dos serviços extrajudiciais, nestes incluídos os 

profissionais técnicos que atuam na regularização e retificação de registros de imóveis.  

 

Como visto, o presente trabalho foi elaborado em dois capítulos. O primeiro 

apresenta uma análise geral dos artigos 212, 213 e 214 da Lei de Registros Públicos e o 
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segundo, um roteiro de trabalho que atende aos magistrados, registradores, engenheiros, 

técnicos dos institutos de gestão de terras, advogados e demais interessados no tema. 

 

A finalidade não foi de esgotar o assunto abordado, mas sim de elaborar material 

eficiente e de consulta fácil e rápida – atendendo também à demanda da sociedade atual de 

otimização do tempo – com conteúdo atualizado e baseado nos entendimentos que mais se 

adéquam à realidade de terras e registros do Estado de Mato Grosso, com noções importantes 

e que devem ser observadas no trato das retificações de registros imobiliários.       

    

 

1.1 DISPOSITIVOS LEGAIS e HIPÓTESES DE RETIFICAÇÃO 
  

A Lei nº 10.931, de 02/08/2004, em seu artigo 59 alterou a redação dos artigos 

212, 213 e 214 da Lei nº 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, que passaram a ter a seguinte 

redação: 
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir 
a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do 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. (Redação dada pela Lei nº 
10.931, de 2004) 
 
Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 
213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte 
prejudicada. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: (Redação dada pela 
Lei nº 10.931, de 2004) 
 
I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: (Incluído pela 
Lei nº 10.931, de 2004) 
 
a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do 
título; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
b) indicação ou atualização de confrontação; (Incluída pela Lei nº 10.931, 
de 2004) 
 
c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por 
documento oficial; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou 
inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das 
medidas perimetrais; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004) 
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e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a 
partir das medidas perimetrais constantes do registro; (Incluída pela Lei nº 
10.931, de 2004) 
 
f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já 
tenha sido objeto de retificação; (Incluída pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, 
comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando 
houver necessidade de produção de outras provas; (Incluída pela Lei nº 
10.931, de 2004) 
 
II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de 
medida 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. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 1o Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do art. 225, o 
oficial averbará a retificação. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será 
notificado pelo Oficial de Registro de Imóveis competente, a requerimento 
do interessado, para se manifestar em quinze dias, promovendo-se a 
notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou, 
ainda, por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis, pelo Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do 
domicílio de quem deva recebê-la. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 
2004) 
 
§ 3o A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do 
Registro de Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou 
àquele fornecido pelo requerente; não sendo encontrado o confrontante ou 
estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial 
encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do confrontante 
mediante edital, com o mesmo prazo fixado no § 2o, publicado por duas 
vezes em jornal local de grande circulação. (Redação dada pela Lei nº 
10.931, de 2004) 
 
§ 4o Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar 
impugnação no prazo da notificação. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 
2004) 
 
§ 5o Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação 
requerida; se houver impugnação fundamentada por parte de algum 
confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver 
assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se 
manifestem sobre a impugnação. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 
2004) 
 
§ 6o Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação 
amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz 
competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a 



 
___________________________________________________________________________ 
 

 
controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, 
hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. (Incluído 
pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 7o Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo poderão ser apurados 
os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão 
considerados como confrontantes tão-somente os confinantes das áreas 
remanescentes. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 8o As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros 
retificados pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, desde que 
constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. (Incluído 
pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 9o Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, 
por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se 
houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de 
transmissão e desde que preservadas, se rural o imóvel, a fração mínima de 
parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística. (Incluído pela Lei 
nº 10.931, de 2004) 
 
§ 10. Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis 
contíguos, mas, também, seus eventuais ocupantes; o condomínio geral, de 
que tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será representado por 
qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 
1.331 e seguintes do Código Civil, será representado, conforme o caso, pelo 
síndico ou pela Comissão de Representantes. (Incluído pela Lei nº 10.931, 
de 2004) 
 
§ 11. Independe de retificação: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
I - a regularização fundiária de interesse social realizada em Zonas Especiais 
de Interesse Social, promovida por Município ou pelo Distrito Federal, 
quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com 
lançamento fiscal há mais de 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
 
II - a adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts. 176, §§ 
3o e 4o, e 225, § 3o, desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
III - a adequação da descrição de imóvel urbano decorrente de 
transformação de coordenadas geodésicas entre os sistemas de 
georreferenciamento oficiais; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
 
IV - a averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do 
parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse 
social de que trata a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009; e (Incluído pela 
Lei nº 12.424, de 2011) 
 
V - o registro do parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de 
dezembro de 1979, que esteja implantado e integrado à cidade, nos termos 
do art. 71 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. (Incluído pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
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§ 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para a constatação de 
sua situação em face dos confrontantes e localização na quadra. (Incluído 
pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior 
à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo 
adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova 
descrição. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 14. 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. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 15. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro 
decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da 
administração pública. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
 
§ 16.  Na retificação de que trata o inciso II do caput, serão considerados 
confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela 
inserção ou alteração de medidas perimetrais. (Incluído pela Lei nº 12.424, 
de 2011). 

 

Da leitura dos dispositivos, aliados à doutrina atual sobre o tema, extraem-se as 

seguintes considerações:  

A Retificação aplica-se ao registro propriamente dito, à averbação e à matrícula, 

não obstante os artigos acima mencionarem apenas o registro.  

No Registro de Imóveis, podem ser retificados: 

- DIREITOS: quando o descompasso entre o registro e realidade refere-se ao direito inscrito; 

ex: título causal refere-se a venda da nua-propriedade com reserva de usufruto e no registro 

consta a alienação da propriedade plena. 

- FATOS: correção de imprecisões nas características do imóvel, medidas, descrição 

(“intramuros”); identificação do titular do direito real (estado civil – nºs de documentos de 

identificação). 

Nas hipóteses de retificação dos direitos e/ou fatos elencados no inciso I, do art. 

213, deverão ser observados os critérios a seguir mencionados: 

 

a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título: 

- atentar ao princípio da fidelidade; 

- em caso de erro material, é prudente que a averbação retificatória de ofício seja comunicada 

ao interessado; 



 
___________________________________________________________________________ 
 

 
- em situações de maior complexidade que exijam interpretação do conteúdo do(s) título(s) 

judicial(is), a averbação retificatória deve dar-se a requerimento do interessado, podendo o 

oficial encaminhá-la ao juiz corregedor; 

- se houver necessidade de diligências ou novas provas, o oficial deverá indeferir, orientando 

o interessado para buscar a retificação pela via judicial.  

 

b) indicação ou atualização de confrontação: 

- exige análise apurada, pois a mudança dos confrontantes poderá alterar a localização do 

imóvel;  

Ex: imóvel confina do lado direito com lote 12 e à esquerda com lote 14, se a referência for 

alterada para lotes 14 e 16, o imóvel experimentará alteração em sua base física. 

- descrições antigas: indicam o nome do proprietário confrontante – dificuldade na correção – 

pode-se exigir a indicação do número da matrícula do imóvel confrontante, certidão de inteiro 

teor e cadeia dominial; 

- prudência: só praticá-la a requerimento do interessado. 

 

c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial: 

- exige documento oficial (certidão atualizada da lei que alterou a denominação); 

- não envolve a abertura de novas ruas, pois este procedimento exige minucioso levantamento, 

com apuração das matrículas e/ou transcrições desfalcadas pelo logradouro; 

- pode ser realizada de ofício pelo registrador. 

 

d) retificação que vise à indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de 

coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais: 

- cautela e prudência – retificação unilateral que pode causar danos a terceiros; 

- necessário que a matrícula apresente todas as medidas do imóvel, com indicação das 

perimetrais e de sua área, pois não pode haver alteração das medidas perimetrais. Se não 

preencher tais requisitos, será o caso da retificação bilateral prevista no inciso II do art. 213; 

- depende de requerimento e documentos que comprovem o exato formato geográfico do 

imóvel (planta aprovada e/ou certificada pelo órgão público competente - Prefeitura e/ou 

INCRA - se a área se enquadrar nos prazos do Decreto nº 4.449/2002); 
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- verificação pelo oficial, se a inserção de rumos ou ângulos de deflexão não alterarem a 

figura do imóvel, pois, mesmo com a manutenção das medidas perimetrais pode ocorrer 

sensível variação da área do imóvel e até de sua base física. Atualmente tem-se como 

exemplo desse item a alteração do sistema DATUM para SIRGAS, adotado no Brasil para 

precisar as coordenadas via satélite, nas descrições de imóveis rurais.  

 

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das 

medidas perimetrais constantes do registro: 

- não pode modificar a base descritiva do imóvel; 

- viável apenas se as medidas possam ser deduzidas do contexto registral; 

- inserção: maior facilidade em terrenos retangulares ou quadrados; em terrenos triangulares 

ou em forma de trapézios exigem maior cautela; 

- alteração: somente quando flagrante o desacerto existente e a modificação da área concorre 

para a harmonização das informações tabulares; 

- cautela: requerimento acompanhado de elementos suficientes comprobatórios que permitam 

concluir que o formato dó imóvel retificando sempre foi o mesmo: fotos, plantas, plantas 

oficiais de parcelamento, etc.; planta, memorial descritivo e ART, elaborados por profissional 

competente. 

 

f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido 

objeto de retificação: 

- migração de medidas de um imóvel já retificado para o imóvel confrontante (retificando); 

- exige que os imóveis sejam confrontantes laterais ou com divisa estabelecida aos fundos, 

desde que estas sejam coincidentes, com absoluta coerência e simetria de medidas; 

- comprovação de simetria: documentos usados para a retificação do imóvel confrontante; 

planta de loteamento regular arquivada em cartório (desde que o imóvel paradigma não tenha 

alterado o desenho poligonal do imóvel); 

- prudência: requerimento do interessado, dado a sua natureza, pois é capaz de interferir em 

dado estrutural do ato de registro ou mesmo alterá-lo. 
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g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada 

por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de 

produção de outras provas:  

- cautela: exigir documentos oficiais ou documentos púbicos dotados de fé pública ou de 

autenticidade comprobatórios, para a qualificação presente e da qualificação feita à época da 

aquisição (pode ser que na qualificação constem apenas nºs de documentos – necessário 

verificar filiação, data e local de nascimento, etc.); 

- documentos úteis: certidões, declarações ou protocolos, bem como provas emprestadas ou 

extraídas de processos judiciais; 

- quando decorrer de mera correção comprovada por certidões de casamento, nascimento, 

passaporte, cédula de identidade, formal de partilha, etc. pode ser feita de ofício, mesmo que 

existam pretensos reflexos na esfera de direitos de terceiros; 

- correção de estado civil: muita cautela, determinam alterações patrimoniais;  observar 

exigência de pacto antenupcial registrado;  

- correção ou complementação de qualificação de titular que ostente nome comum: muita 

cautela – riscos ligados à homonímia provocam transferência patrimonial indevida. Ex: 

qualificação de um José da Silva em lugar de outro; nestes casos, exigir documentos pessoais 

do titular do domínio, certidão reprográfica da escritura pública para comparação de 

assinaturas, juntada de declaração de rendimentos do Imposto de Renda, que inclua o imóvel 

na declaração de bens do alienante; juntada da via original da escritura; verificação da 

compatibilidade de idade e ajuste com o que existe na qualificação; a posse do imóvel; o 

recolhimento dos tributos incidentes sobre o imóvel; 

- só pode ser feita diretamente no RI, se houver provas preexistentes, caso contrário, deverá 

ser promovida a retificação judicial. 

  

O inciso II do artigo 213, define as hipóteses de retificação bilateral/consensual. 

Para esta, é importante se observar os seguintes termos: 

- ocorre em caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, 

alteração de área; 

- dever sempre ser instruída 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; 
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- os confrontantes e/ou outros interessados participam, devendo expressar sua anuência na 

própria planta ou em documento apartado inequívoco; 

- pelo mesmo procedimento poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente 

alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das 

áreas remanescentes; 

- pelo mesmo procedimento, as áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros 

retificados, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados; 

- independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura 

pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o 

recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural o imóvel, a 

fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística. 

O parágrafo 8º do artigo 213 estabelece o mesmo tratamento entre as áreas 

públicas e as particulares desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente 

averbados. 

A retificação de divisas por meio de escritura pública (parágrafo 9º) com 

recolhimento do devido imposto de transmissão, assim como o respeito ao módulo mínimo 

para as áreas rurais, sempre foi permitida nas condições hoje normatizadas na Lei de 

Registros Públicos. 

Há ainda, normatização sobre as hipóteses para exclusão de retificação (artigo 

213, parágrafo11), quando se tratar de regularização fundiária (Lei nº 10.257/01- Estatuto das 

Cidades) ou para a adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts. 176, 

parágrafos 3º e 4º e 225, parágrafo 3º, ambos da Lei de Registros Públicos 

(Georreferenciamento e Certificação). 

A lei dispensou a adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts. 

176, parágrafos 3º e 4º e 225, parágrafo 3º da LRP (Georreferenciamento e Certificação) da 

prévia certificação, em razão dela ser uma espécie do gênero retificação. O procedimento e 

rito adotado para averbar a certificação de um georreferenciamento são no mínimo idênticos, 

senão mais detalhado e burocrático que a retificação do registro. O objetivo da Lei foi evitar a 

prática de dois atos com a mesma finalidade.  

Além disso, a averbação de certificação de georreferenciamento sempre irá 

depender da anuência expressa dos confrontantes (parágrafo 6º do art. 9º do Decreto 4.449), 

não se confundido com a dispensa do INCRA em exigir tais anuências quando do 
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procedimento de certificação junto àquele órgão, que, segundo a norma de execução atual, 

exige apenas que o proprietário declare e indique quem são os confrontantes, através de 

documento registrado em Títulos e Documentos. 

De outro norte, diz-se que o maior entrave à retificação administrativa no Estado 

de Mato Grosso é o limite do aumento de área para que se permita a realização da averbação 

de retificação pela forma consensual.  

Há entendimento que permite a retificação se ela for realizada intramuros, 

independentemente da área retificada. O entendimento contrário exige título de aquisição da 

propriedade (registro de mandado de usucapião). 

Também, há quem defenda ser possível a retificação de área superior a cinco por 

cento (5%), mas, para isso, os imóveis confrontantes também deverão integrar o 

levantamento, isto é, deverão ser perfeitamente descritos, localizados, caracterizados, a fim de 

permitir a certeza de que não houve a sobreposição de áreas. 

E outros que sustentam não existir limite de diferença de área entre a descrição 

tabular e o levantamento atual para decidir pelo deferimento ou não da retificação; o que 

existe é a obrigatoriedade de a divergência não representar acréscimo ou diminuição, mas tão-

somente erro do registro.  

Independente da corrente à qual o registrador ou o magistrado se filie, é 

importante que haja segurança naquilo que se registra, não sendo razoável estabelecer um 

limite numérico para solução de todo e qualquer caso concreto, já que a lei não determina tal 

critério objetivo.  

Deve-se sempre afastar a possibilidade de inclusão de área no imóvel, através da 

retificação administrativa, baseando-se em todos os documentos apresentados pelo 

interessado e fornecidos pelos órgãos de gestão de terras.  

Quanto maior a divergência, maior a necessidade de comprovação de ser erro do 

registro e não inclusão indevida de área na retificação; devendo, uma vez presentes os indícios 

que a permite, ser denegado o pedido, se as provas não forem muito robustas para permitir a 

retificação. 

Assim, pode ser razoável que para a retificação de imóveis rurais, se utilize o 

limite de 5%, sem necessidade de realização de um levantamento conjunto de todos os 

imóveis oriundos do mesmo título primitivo, mas o critério não pode ser rígido porque muitas 
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descrições primitivas são precárias, além do que, a legislação não estabelece limites objetivos 

para aumento ou diminuição de tamanho de área. 

Não obstante tal direcionamento é imprescindível que o Estado conheça de todo e 

qualquer procedimento de retificação, pois que a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 

XXII, garante a todos, indistintamente, o Direito de Propriedade e no inciso IV do artigo 26 

inclui entre os bens do Estado as terras devolutas não compreendidas entre as da União.  

Portanto, o Estado possui o direito fundamental de propriedade e, assim, pode e 

deve – enquanto titular de interesses públicos – agir para que “seu” direito seja tutelado, 

garantido.  

Ele – o Estado – detém o poder de ser proprietário de terras devolutas que não se 

incluem nas terras da União. 

Assim, tem o direito de fiscalizar as aquisições e transferências de áreas, 

garantindo que se incorpore ao patrimônio privado apenas as áreas que originariamente 

titulou, atuando na discriminação de seu patrimônio, até para que não lhe seja tolhido o direito 

de arrecadar as áreas que lhe pertencem. 

 Nesse sentido, o Código de Terras do Estado de Mato Grosso – Lei 3.922/1977 – 

em seu artigo 1º definiu o seguinte:   

Art. 1º - São do domínio do Estado de Mato Grosso as terras:  
a) Transferidas ao seu patrimônio pela Constituição Federal de 24 de 
fevereiro de 1891;  
b) Arrecadadas como herança jacente;  
c) Que não estejam, por título legítimo, sob domínio de terceiros;  
d) De ilhas fluviais, situadas em seus rios interiores;  
e) Adquiridas por qualquer outro meio legal. 
Relacionou, portanto, os bens que lhe são de interesse e legitimou a 
atuação do INTERMAT, inserindo-o no contexto jurídico-agrário 
estadual como responsável pelo zelo e pela gestão do patrimônio. 
Segue:  
 
Art. 26 - O INTERMAT poderá proceder, administrativamente, à 
verificação de área de qualquer propriedade, originariamente alienada 
pelo Estado, desde que ocorram indícios de estar o adquirente 
ocupando área superior à constante no título de domínio.  
§ 1º - Constatada pela medição e demarcação, a existência de área 
maior que a mencionada nos limites e linhas do título, será o 
excedente vendido pelo Estado, preferencialmente ao titular do 
domínio, com acréscimo das despesas decorrentes.  
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§ 2º - Não poderá, o portador do título definitivo, pretender como 
excesso qualquer área fora ou além dos limites consignados em seu 
título, sendo tal área considerada terra devoluta.  
§ 3º - O excesso que se verificar será alienado, de preferência, ao 
ocupante, que pagará o preço estabelecido para o município onde 
estiver localizada a área.  
§ 4º - Não exercitando o ocupante o direito de preferência, será o 
excesso alienado através de licitação (artigo 9º). 

 

Todo o exposto demonstra que o Estado, mesmo atuando na burocratização dos 

procedimentos que envolvem a comercialização de terras em seu território, o faz no exercício 

de direito que constitucionalmente detém e, numa análise mais aprofundada, detém em tutela 

do interesse de todos os cidadãos que o compõem. Há flagrante interesse público no 

patrimônio deferido ao Estado, já que o patrimônio do Estado serve ao público. Aliás, a 

essência do Estado é o público e o território. E essas máximas relativizam os argumentos de 

ofensas a direitos privados praticadas pelo Estado.  

Ressalta-se que, para o convencimento do Registrador quanto ao pedido de 

retificação apresentado, mesmo que aparentemente tenham sido cumpridos todos os requisitos 

previstos em lei (apresentação dos documentos e das anuências necessárias), poderão ser 

realizadas diligências para constatar, com seus próprios sentidos, a real situação do imóvel, 

sua correta localização, caracterização etc., bem como, exigir outras informações que possam 

auxiliar no procedimento de retificação, inclusive estudos cadastrais e/ou certidões de 

legitimidade de origem.  

 

 

2 CLASSIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO 

 

 

Os artigos da Lei de Registros Públicos (LRP) referem à Retificação do Registro, 

e por extensão, à averbação e à matrícula (arts. 212 e 213). 

A palavra retificar significa tornar reto e, por extensão, corrigir. Assim, retificar 

um registro é corrigir um registro válido, mas que se ressente de uma ou mais 

irregularidades. 
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A retificação poderá ocorrer unilateralmente ou bilateralmente. O que diferencia a 

retificação unilateral da consensual (bilateral) é a “potencialidade de danos” para terceiros 

atingidos ou alijados. Assim, se durante a instrução houver a comprovação de que a 

retificação atinge terceiros, a retificação unilateral deve ser transmudada para consensual, 

exceto nos casos de qualificação subjetiva baseada em documentos oficiais ou públicos. Se 

não houver consenso, a retificação deverá ocorrer pelo procedimento judicial. 

Os instrumentos ou meios para a retificação do registro imobiliário podem ser 

resumidos nos seguintes: 

1. Voluntariamente pelas partes, por meio de Escritura Pública de rerratificação, que depois 

será levada a registro;  

2. Administrativamente, por iniciativa do próprio Oficial do Registro, de ofício;  

3. Administrativamente, a requerimento do interessado, com ou sem notificação de terceiros, 

com ou sem decisão judicial;  

4. Administrativamente a requerimento dos confrontantes;  
5. Judicialmente, em processo contencioso (ação ordinária) conforme art. 216 da LRP,  a 

requerimento de qualquer interessado.         

 
Art. 216 - O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença 
em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou 
de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à 
execução. (Renumerado do art. 217 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 
1975). 

 

O legislador ampliou os poderes do Oficial do Registro de Imóveis para a 

simplificação do procedimento de retificação do registro e elencou as hipóteses em que o  

Oficial poderá atuar "de ofício", retirando tanto quanto possível a intervenção do Juiz no 

processo retificatório. O objetivo foi simplificar o sistema, normatizando algumas questões 

que já vinham sendo objeto de posicionamento pelo Judiciário, mas o interessado, em 

qualquer situação, continua com a possibilidade de requerer a retificação na via judicial. 

 

 

2.1 RETIFICAÇÃO QUANTO AO PROMOVENTE  

 

 

A retificação pode ser feita:  
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a) de ofício, pelo Oficial de Registro de Imóvel (213, I, "a" e "e");  

b) pelo interessado, pessoa em cujo nome consta o registro (213, I, "a" a "g" e II);  

c) pelos confrontantes (213, II, in fine);  

d) pelo terceiro prejudicado (CF 5, XXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, LIV e LV)). 

A redação do atual art. 213  apresenta as hipóteses em que a  retificação poder ser 

feita "de ofício" e a "requerimento do interessado"; todavia o artigo foi subdividido em 

dois itens, sendo que no "item I" consta as hipóteses de retificação pelo "oficial e a 

requerimento do interessado" e no "item II" as hipóteses de retificação somente a 

"requerimento do interessado".  

Tem-se entendido que o oficial só pode fazer a retificação de ofício nas hipóteses 

da "alínea a", isto é, "omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento 

do título" e na hipótese da "alínea e" quando houver "alteração ou inserção que resulte de 

mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro", 

vez que não comprometem terceiros e nem os princípios informativos do registro. 

Estas alterações "de ofício" devem ser feitas mediante "averbação" com 

justificativas dos fatos e se necessário dando-se ciência ao interessado para eventual recurso.  

A demais hipóteses elencadas no inciso I, bem como, no inciso II, são casos que 

só chegam ao conhecimento do Oficial, a requerimento do interessado. 

No inciso II, o legislador enfrentou uma questão controvertida, qual seja a 

possibilidade de retificação para alteração de área a maior, fato que sempre gerou polêmica. 

Entende-se que os Oficiais de Registro devem agir com a devida cautela, 

lançando mão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para em casos de 

dúvidas, exigir provas a fim de garantir a necessária segurança jurídica, e, nos casos 

indicados, levar o fato ao conhecimento do Juiz Corregedor, que certamente, se o aumento for 

muito significativo, ou se houver impugnações sérias, remeterá o interessado para as vias 

ordinárias, principalmente considerando que o Ministério Público não funciona mais nos 

procedimentos retificatórios administrativos. 

Mas em casos normais, a retificação a maior será possível. 

Quando o pedido visa apenas adequar o título às reais dimensões do terreno ou à 

situação fática, devidamente delimitado, sem prejuízo dos confrontantes ou quando deixou de 

exprimir a exata adequação do título com o imóvel, é possível a retificação via administrativa; 

se houver impugnação fundamentada e esta não versar sobre o direito de propriedade, o 



 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Oficial remeterá os autos ao Juiz Corregedor que poderá decidir de plano ou mediante 

instrução sumária, ou, remeterá as partes às vias ordinárias quando for questionado direito de 

propriedade. (Art 213, parágrafo 6º). 

 

 

2.2 RETIFICAÇÃO QUANTO À FORMA 

 

 

O novo sistema permite que a retificação obedeça aos seguintes procedimentos: 

a) procedimento administrativo simplificado, de ofício;  

b) procedimento administrativo simplificado a requerimento do interessado ou dos 

confrontantes;  

c) procedimento administrativo com notificação de terceiros;  

d) procedimento administrativo, com impugnação sem acordo e decisão do Juiz Corregedor;  

e) procedimento judicial, pelas vias ordinárias, garantido o contraditório. 

O procedimento administrativo retificatório simplificado pode se processar de 

ofício, determinando o Oficial que seja feita a retificação, nas hipóteses acima referenciadas, 

ou a requerimento do interessado, mediante simples petição com a prova do alegado. 

O Oficial do Registro de Imóvel passou a ter uma função mais atuante na 

retificação, pois preside o procedimento administrativo simplificado, manda processá-lo, 

indefere-o, pode exigir diligências, e notifica os interessados, acolhendo ou não o pedido. 

É evidente que o procedimento de "Dúvida" previsto no art. 198 e seguintes da 

LRP, permanece intangível. A Suscitação de Dúvida é pedido de natureza administrativa, 

formulado pelo oficial, a requerimento do apresentante do título imobiliário, para que o juiz 

competente decida sobre a legitimidade de exigência feita, como condição do registro 

pretendido. 

 

 

2.3 RETIFICAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO 
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Com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, temos os seguintes meios 

para promover as retificações:  

a) por escritura pública, levada depois a registro;  

b) por ato do oficial, de ofício;  

c) por processo administrativo simplificado, tanto a requerimento do interessado como de 

ofício, com ou sem decisão judicial;  

d) por processo judicial contencioso (ação ordinária). 

 

 

2.4 – RETIFICAÇÃO QUANTO AO FORO  

 

 

A retificação do registro pode processar-se:  

a) diretamente no Cartório, perante o Oficial do Registro no foro da localização do imóvel;  

b) perante o Juiz Corregedor ao qual está subordinado o respectivo Cartório Registral, quando 

a ele remetido pelo Oficial nas hipóteses previstas no art. 213 e seus parágrafos;  

c) na Justiça comum, perante o Juiz de Direito da Comarca onde se situa o imóvel referido no 

registro. 

Na primeira hipótese, deve-se adequar às exigências do art. 213 e no processo 

ordinário deverá submeter o pedido ao contraditório assegurando ao interessado ampla defesa. 

 

 

3 INTERVENÇÃO DO MP E DO JUIZ 

 

 

O art. 213, parágrafo 3º, revogado, exigia a presença do Ministério Público nos 

procedimentos administrativo e judicial de retificação; com a nova redação do art. 213 foi 

abolida a intervenção do Ministério Público nos procedimentos administrativos, já que nos 

procedimentos judiciais a exigência do MP como custos legis está nos arts. 82 e ss, assim 

como no CC e em outras leis específicas. 

A intervenção do Juiz a que se refere os artigos acima elencados, é a do Juiz 

Corregedor Permanente do Cartório de Registro de Imóveis e se dará nas hipóteses de 
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dissensão entre os interessados ou quando se exigir "outras Provas", que a norma foi omissa 

em identificá-las, mas sempre em instrução sumário sem discussão do direito de propriedade. 

Quando a norma fala em "requerer a retificação por meio de procedimento 

judicial", em "prestação jurisdicional", ou "remeter o interessado paras as vias 

ordinárias", quer dizer que a questão deverá ser solucionada na Justiça Comum Estadual ou 

Federal, por um Juiz de Direito competente para a julgar o processo, segundo as normas do 

Processo Civil e da Lei de Organização Judiciária no foro onde está localizado o imóvel 

questionado. 

 

 

4 NULIDADES: ART. 214 

 

 

O caput do art. 214 não foi alterado permanecendo com a redação original da Lei 

nº 6.015/73, tendo sido acrescidos cinco parágrafos pela Lei nº 10.931/2004, a saber:  
Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 
invalidam-no, independentemente de ação direta 
§ 1o A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. (Incluído pela 
Lei nº 10.931, de 2004) 
§ 2o Da decisão tomada no caso do § 1o caberá apelação ou agravo conforme 
o caso. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
§ 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá 
causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer 
momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do 
imóvel. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
§ 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer 
ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados 
a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a 
solução do bloqueio. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 
§ 5o A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 
preenchido as condições de usucapião do imóvel. (Incluído pela Lei nº 
10.931, de 2004) 

 

Nulidades de pleno direito são aquelas que tornam o ato jurídico nulo e estão 

enumeradas no art. 166 do CC 2002. 

Os cinco parágrafos introduzidos no artigo, referem-se: a audiência dos 

interessados (§ 1º) pelo princípio do contraditório; o que fixa os recursos como sendo o de 

apelação ou agravo (§ 2º) cujos prazos devem ser os do CPC, sendo a apelação quando 

julgado o mérito e pondo fim ao processo e agravo quando não se tratar de decisão 



 
___________________________________________________________________________ 
 

 
terminativa. Os parágrafos 3º e 4º permitem ao juiz o bloqueio da matrícula do imóvel quando 

o Magistrado entender que "a superveniência de novos registros poderá causar danos de 

difícil reparação", bloqueio este que poderá ser feito de ofício em qualquer fase do processo, 

e até mesmo sem audiência das partes; finalmente o parágrafo 5º garante ao posseiro que 

preencha as condições para usucapir o imóvel o direito de não ser atingido pela decisão que 

decretar a nulidade, desde que provar que sua posse é de boa-fé. 

Cabe destacar que a nulidade ou o bloqueio de uma matricula ou ato de registro ou 

averbação somente será declarada pelo Poder Judiciário, em procedimento administrativo ou 

judicial. 

 

 

 

     Capítulo II 
 
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DESTINADO À RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
IMOBILIÁRIO  
 

 

Para padronização dos procedimentos de retificações administrativas no Registro 

Imobiliário e/ou Judiciais, e das peças técnicas à serem apresentadas pelos interessados na 

retificação, em conformidade com a legislação vigente, orientações doutrinárias e 

jurisprudenciais preponderantes, que abordam os itens a seguir, apresentamos o seguinte 

roteiro, assim subdividido: 

 

1 OBJETIVO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

2 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

2.1 Legislação Básica 

2.2 Definições  

 

3 TIPOS DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO 

3.1 Retificação de Área  

3.2 Unificação de Imóveis 
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3.3 Apuração de Remanescente 

3.4 Averbação de Abertura de Rua  

3.5 Inserção de Dimensões  

 

4.REQUISITOS 

4.1 Retificação de Área 

4.2 Unificação de Imóveis 

4.3 Apuração de Remanescente 

4.4 Abertura de Rua  

4.5 Inserção de Dimensões  

 

5 METODOLOGIA 

5.1 Correspondência entre o registro e a situação fática (Análise Qualitativa)  

5.2 Verificações dimensionais (Análise Quantitativa) 

 

6 APRESENTAÇÃO DO LAUDO OU PARECER TÉCNICO 

6.1 Retificação de dimensões (“Retificação de Área”) 

6.2 Unificação de Imóveis (“Fusão de Registros”)  

6.3 Apuração de Remanescente  

6.4 Inserção de Dimensões  

 

7 PROCEDIMENTO NO REGISTRO DE IMÓVEIS 

 

8 ANEXOS  

8.1 Glossário 

 

1 OBJETIVO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 O presente texto técnico tem por objetivo uniformizar os procedimentos e requisitos 

mínimos exigíveis para elaboração de trabalhos técnicos essenciais às retificações de registro 

imobiliário, judiciais ou administrativas, em suas várias modalidades. 
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1.2 Este trabalho fixa as diretrizes, conceitos, terminologia, convenções, notações, critérios e 

procedimentos relativos às retificações de registro imobiliário. 

 

2 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

 

Este trabalho técnico atende às leis, decretos, restrições e normas relacionadas. 

 

2.1 Legislação Básica 

 

a) Lei nº 6.015 (31/12/1973)  

- Lei nº 6.216/1975 

- Lei nº  10.267/2001 

- Lei nº 10.931/2004 

- Lei nº 12.424/2011 

- Lei nº 6.383/1976 

- Lei nº 6.739/1979 

- Códigos de Terras do Estado de Mato Grosso: Lei nº 20/1892, Lei nº 336/1949, Lei nº 

3.922/1977, e os respectivos decretos regulamentadores 

- Lei Estadual nº 4.433/1981  

- Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

- Decretos e Normas Técnicas que versam sobre Georreferenciamento e Certificação 

 

b) Código de Águas 

- Decreto 24.643/1934 

 

c) Parcelamento e Regularização - Solo Urbano/Rural 

- Decreto - Lei 58/1937 

- Decreto - Lei 271/1967) 

- Lei 6.766/1979 

- Lei nº 11.952/2009 

- Lei nº 11.977/2009 

- Lei nº 12.424/2011 
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d) Terrenos de Marinha 

- Decreto - Lei 3.438/1941 

- Decreto - Lei 2.490/1940 

- Decreto - Lei 4.120/1942 

 

e) Decreto - Lei 9.760/1946 

 

2.2 Definições 

 

São adotadas neste estudo técnico as definições específicas de cada uma das áreas envolvidas, 

além das constantes do glossário (Anexo 1). 

 

3 TIPOS DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO 

 

3.1 Retificação de Área 

 

3.1.1 Procedimento destinado à adequação à realidade do texto do registro imobiliário, 

corrigindo a descrição ou suprindo omissões, relativas a confrontações e a dimensões lineares, 

angulares e de superfície, sempre observando o respeito às áreas públicas e aos limites 

registrários dos imóveis confrontantes. 

 

3.2 Unificação de Imóveis 

 

3.2.1 Procedimento destinado à caracterização da área resultante da fusão de dois ou mais 

imóveis, corrigindo a descrição ou suprindo omissões, relativas a confrontações e a dimensões 

lineares, angulares e de superfície de cada um dos registros a unificar, sempre observando o 

respeito às áreas públicas e aos limites registrários dos imóveis confrontantes. 

 

3.3 Apuração de Remanescente 
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3.3.1 Procedimento destinado à descrição do remanescente de imóvel que, após desfalques 

decorrentes de alienações ou desapropriações, tem sua caracterização inviabilizada se 

utilizadas exclusivamente as informações do registro imobiliário, sempre observando o 

respeito às áreas públicas e aos limites registrários dos imóveis confrontantes. 

 

3.4 Averbação de Abertura de Rua 

 

3.4.1. Procedimento destinado a indicar no registro a alteração de confrontação, que passa a 

ser com logradouro público e consignar a eventual redução de disponibilidade. (Não 

confundir esse procedimento com o loteamento, que exige procedimento próprio).  

 

3.5 Inserção de Dimensões 

 

3.5.1. Procedimento destinado a inserir no registro do imóvel em estudo, medidas perimetrais 

ou de superfície, a partir exclusivamente das informações constantes dos assentos 

imobiliários, se for possível encontrá-las. O procedimento da inserção de medidas não se 

presta a alterar dimensões já constantes do registro retificando. 

 

4 REQUISITOS 

 

A retificação de registro imobiliário somente será possível, sob o prisma da engenharia, 

quando atendidos os requisitos a seguir descritos, específicos a cada modalidade: 

 

4.1 Retificação de Área 

 

4.1.1 Confirmar a identidade entre o imóvel descrito no registro retificando e o imóvel objeto 

da vistoria. 

4.1.2 Identificar os confrontantes fáticos e sempre que possível confirmar a correlação destes 

com os confrontantes do registro retificando.  

4.1.3 Comprovar que a descrição resultante da retificação não se sobrepõe a outros registros e 

não avança sobre áreas públicas. 
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4.2 Unificação de Imóveis 

 

4.2.1 Confirmar a contiguidade dos imóveis a serem unificados. 

4.2.2 Confirmar a homogeneidade dominial e a proporcionalidade de cada um dos titulares. 

4.2.3 Confirmar a homogeneidade dos eventuais ônus que gravem os registros unificandos. 

4.2.4 Aplicar os mesmos requisitos da Retificação de Área para o perímetro do todo 

unificado. 

4.3 Apuração de Remanescente 

 

4.3.1 Confirmar que o imóvel em análise está localizado dentro dos limites registrários da 

área maior. 

4.3.2 Confirmar que o imóvel em estudo não é atingido, total ou parcialmente, por qualquer 

dos desfalques já registrados, com origem na área maior. 

4.3.3 Atender os mesmos requisitos da Retificação de Área, para o imóvel remanescente. 

 

4.4 Abertura de Estrada/Rua 

 

4.4.1 Confirmar se o logradouro a ser averbado é oficial. 

4.4.2 Confirmar a identidade entre o imóvel descrito no registro retificando e o imóvel objeto 

da vistoria. 

4.4.3 Comprovar que o imóvel descrito confronta ou é seccionado pelo logradouro a ser 

averbado. 

4.4.4 Descrever a parcela do imóvel atingida pelo logradouro ou informar a simples alteração 

de confrontação. 

 

4.5 Inserção de dimensões 

 

4.5.1 Identificar, a partir dos dados registrários, o formato geométrico do imóvel. 
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4.5.2 Confirmar que o formato tabular do imóvel permite o cálculo de dimensões omitidas no 

registro. 

4.5.3 Aferir com a utilização de planta de restituição aerofotogramétrica o formato do terreno 

retificando. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de atender os requisitos apresentados no capítulo precedente é essencial que 

seja utilizada a metodologia exposta a seguir: 

5.1 Correspondência entre o registro e a situação fática (Análise Qualitativa) 

 

Na Retificação de Registro Imobiliário é indispensável a confirmação da 

correspondência entre o imóvel descrito no registro e o imóvel existente no local, no que se 

refere à localização e confrontações (análise qualitativa). 

A correspondência (registro x local) deve ser provada através da comparação entre 

as informações constantes do registro retificando (nomes dos confrontantes, números do 

prédio e/ou do lote, acidentes geográficos perimetrais, faixas de domínio perimetrais, cadeia 

dominial do imóvel, transcrição e/ou matrícula do título originário, etc) com os dados 

constatados na vistoria e confirmados através dos registros dos imóveis confrontantes. 

 

5.1.1 A confirmação dos nomes dos confrontantes tabulares do imóvel retificando pode ser 

obtida através do estudo da cadeia filiatória dos registros dos imóveis confrontantes. 

5.1.2 Caso o registro retificando seja omisso ou impreciso quanto às confrontações a aferição 

da correspondência poderá ser feita a partir dos dados registrários dos imóveis confrontantes. 

5.1.3 Nos casos dos registros retificandos indicarem as confrontações através de lotes, 

quinhões, acidentes geográficos, etc, a confirmação da correspondência poderá ser feita com a 

utilização de plantas oficiais de loteamento, arruamento, divisão, expropriação, de restituições 

aerofotogramétricas e de aerofotos. 

 

5.2 Verificações dimensionais (Análise Quantitativa) 
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As verificações dimensionais deverão se lastrear nas dimensões registrárias dos 

imóveis retificando e confrontantes, bem como nas dimensões fáticas obtidas através de 

levantamento topográfico planimétrico, com precisão de acordo com as Normas Técnicas da 

ABNT, ou, se for o caso, da Norma Técnica para o Georreferenciamento. 

O levantamento topográfico deverá contemplar: 

- as divisas do imóvel retificando; 

- os perímetros dos imóveis confrontantes; 

- as larguras dos logradouros públicos e/ou as dimensões que sofram influência do imóvel 

retificando; 

- a distância à esquina do logradouro público mais próximo (imóveis urbanos) ou do marco 

natural ou estrada pública (rural) ou qualquer outro referencial físico inconteste, ou ainda, por 

coordenadas georreferenciadas para os casos previstos na Lei; 

- eventualmente, pontos notáveis mencionados em plantas e registros. 

No caso de áreas rurais o levantamento topográfico dos perímetros dos imóveis lindeiros 

poderá limitar-se ao cadastramento de pontos notáveis de divisas, que possibilitem a 

comparação com as dimensões de registro. 

 

5.2.1 Para assegurar que o imóvel retificando não avance sobre imóveis de outros registros há 

a necessidade de comparar as dimensões registrárias com as fáticas, tanto do imóvel 

retificando, quanto dos imóveis vizinhos e logradouros públicos. 

5.2.2 É recomendável a montagem de um desenho ou tabela comparando as medidas 

perimetrais oriundas do levantamento topográfico, com medidas dos registros dos imóveis 

retificando e confrontantes. 

Através da comparação entre o registro e a situação fática ficam evidenciadas as eventuais 

diferenças de medidas (Análise Quantitativa). 

5.2.3 O exame do desenho ou da tabela possibilitará aferir se as eventuais expansões das 

dimensões do imóvel retificando respeitam as dimensões registrárias dos imóveis 

confrontantes. 
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5.2.4 Quando as informações tabulares não forem suficientes para uma conclusão segura ou a 

descrição tabular fizer referência a elementos específicos, deverão também ser obtidas 

informações a partir de: 

a) restituições aerofotogramétricas para obtenção dos traçados de córregos e outros acidentes 

naturais, inexistentes ou eventualmente alterados à época da vistoria; 

b) plantas de loteamentos oficiais para identificação da distribuição dos lotes na quadra 

(retificando e lindeiros) e obtenção de dimensões oficiais dos logradouros públicos; 

c) plantas de faixas de domínio de linhas de telégrafos, transmissão de energia, de ferrovias, 

de rodovias, de adutoras, para exame das dimensões oficiais e posicionamento das faixas, em 

relação à área em estudo; 

d) plantas de desmembramento e divisão, não inscritas e/ou não regularizadas, arquivadas nas 

Serventias e/ou órgãos públicos, desde que haja correspondência com as informações 

constantes de outros registros existentes na Serventia, para auxiliar no estudo dominial e, 

eventualmente, no estudo dimensional; 

e) plantas de desapropriação para identificação dos limites das áreas públicas e dos 

confrontantes. 

5.2.5 Caso fique confirmado o respeito às dimensões registrárias dos imóveis confinantes, o 

perímetro apurado no levantamento topográfico poderá ser levado à registro. Caso contrário, 

por se tratar de procedimento não contencioso, deverão ser projetados sobre a planta 

topográfica os limites registrários dos imóveis confrontantes. 

 

6 APRESENTAÇÃO DO LAUDO OU PARECER TÉCNICO 

 

6.1 Retificação de dimensões (“Retificação de Área”) 

 

O Laudo ou Parecer Técnico para as retificações de dimensões deverá conter 

todas as informações necessárias e suficientes para ser autoexplicável e apresentar: 

6.1.1 Identificação do solicitante. 

6.1.2 Finalidade do Laudo ou Parecer Técnico. 
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6.1.3 Identificação e caracterização do imóvel retificando, fornecendo os seguintes parâmetros 

obtidos através da vistoria: 

a) localização: endereço completo; 

b) confrontações: endereços, nomes dos titulares de domínio e/ou ocupantes, com indicação 

dos números de suas matrículas e/ou transcrições, se houver; 

c) características das divisas: muro, cerca, parede, córrego, espigão, etc. 

6.1.4 Demonstrativo da identidade entre o registro retificando e o imóvel objeto da 

retificação, com detalhamento observando os procedimentos descritos no item 5.1 deste 

Estudo Técnico. 

6.1.5 Confirmação da correspondência entre os confrontantes fáticos e os confrontantes 

constantes no registro retificando. 

6.1.6 Demonstração de que o perímetro da área retificanda, caracterizado na planta e no 

memorial descritivo, não se sobrepõe a outros registros e não avança sobre áreas públicas, 

conforme item 5.2 deste Estudo Técnico. 

6.1.7 Conclusão quanto à viabilidade ou não da retificação pretendida. 

6.1.8 Apresentação da documentação fotográfica que deverá identificar o imóvel retificando, 

o logradouro para o qual o imóvel entesta, os elementos caracterizadores das divisas físicas e 

eventuais outros dados esclarecedores  (quando for necessário). 

6.1.9 Apresentação da planta topográfica que contenha os dados coletados através do 

levantamento topográfico planimétrico, associados às conclusões do estudo dos registros, que 

darão origem à planta, na qual deverá constar: 

a) Caracterização das divisas físicas cadastradas através do levantamento topográfico, 

contendo: 

I - tipos de divisas (cercas, muros, paredes, marcos, córregos, etc.) e suas posições relativas 

(eixo, face interna ou face externa dos muros e paredes); 

II - dimensões dos logradouros públicos lindeiros; 
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III - caracterização dos imóveis confrontantes, através de suas dimensões, dos endereços, 

números dos lançamentos fiscais, nomes dos titulares de domínio e respectivos números dos 

registros. 

 

b) Indicação dos limites do imóvel retificando, contendo: 

I - identificação dos vértices do perímetro final; 

II - dimensões lineares orientadas por rumos, ou azimutes, ou preferencialmente por ângulos 

internos; 

Nos casos de linhas curvas devem ser fornecidos todos os elementos geométricos (raio, 

ângulo, central, desenvolvimento, etc.) 

Observação: Nos casos em que as divisas forem definidas por acidentes naturais (córregos, 

espigões, rios, lagos, etc.) devem ser representadas por segmentos com as dimensões lineares 

e respectivos rumos ou azimutes ou ângulos internos, de forma a possibilitar a sua perfeita 

reconstituição sem o uso de outros documentos. 

III - área (medida de superfície) do perímetro final; 

IV - distância à esquina do logradouro público mais próximo e, caso necessário, a outros 

pontos de referência (se imóvel urbano) ou, no caso de imóvel rural, coordenadas 

georreferenciadas. 

 

c) Nas retificações administrativas deverão constar as assinaturas dos interessados e dos 

profissionais legalmente habilitados, acompanhadas do texto do parágrafo 14, do artigo 213 

da Lei de Registros Públicos, a seguir reproduzido: 

“Parágrafo 14 – 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.” 

 

d) Nas retificações administrativas e na certificação de georreferenciamento as anuências dos 

proprietários dos imóveis confrontantes e de seus ocupantes, para dispensar a notificação, 
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deverão ser dadas diretamente na planta ou em documento apartado que identifique 

perfeitamente o perímetro que o confrontante esta anuindo. 

6.1.10 Apresentação do Memorial Descritivo que deverá ser suficiente para, 

independentemente da planta que o originou, possibilitar a exata localização e reconstituição 

integral do perímetro do imóvel retificando, com idêntica conformação geométrica à da Planta 

Topográfica, devendo conter: 

6.1.10.1 Localização abrangendo: 

a) endereço completo; 

b) denominações anteriores, se necessário; 

c) identificação dos logradouros que formam a quadra, se urbano; 

d) identificação do bairro e do distrito; 

e) número do lançamento fiscal (na Prefeitura, se urbano, no INCRA e/ou Receita Federal, se 

rurais); 

f) distância à esquina mais próxima, se urbano ou coordenadas georreferenciadas, se rural. 

6.1.10.2 Descrição do perímetro final estabelecido no estudo dos registros, exatamente igual 

aos limites representados na Planta Topográfica, conforme o item 6.1.9. 

6.1.10.3 Identificação dos confrontantes através dos endereços, números dos lançamentos 

fiscais, nomes dos titulares de domínio e números dos registros. 

Notas: 

a) identificar, destacado da descrição, o registro objeto da retificação; 

b) não poderão ser alteradas no Memorial Descritivo as informações tabulares (da matrícula) 

não envolvidas na retificação. 

Exemplos: 

- não devem ser incluídas na nova descrição construções existentes, não averbadas; 

- não devem ser suprimidas na nova descrição construções constantes do registro, cujas 

demolições não tenham sido averbadas. 
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6.1.11 O Laudo ou Parecer Técnico deverá conter todos os documentos utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho, tais como certidões dos Registros de Imóveis relativas aos 

imóveis retificando e confrontantes, plantas oficiais (loteamentos, desapropriações, 

restituições aerofotogramétricas, etc.), etc. 

 

6.2 Unificação de Imóveis (“Fusão de Registros”) 

 

Além dos tópicos relacionados para a retificação de área, o laudo para a 

unificação deverá demonstrar gráfica e/ou analiticamente a contiguidade e a homogeneidade 

dominial (todos os imóveis devem ser do(s) mesmo(s) proprietário(s) entre os imóveis 

unificandos. Confirmadas a contiguidade e a homogeneidade dominial dos imóveis 

unificandos, para o perímetro resultante deverão ser atendidos os mesmos itens mínimos do 

laudo ou parecer técnico de retificação de área (item 6.1 deste Procedimento). 

 

6.3 Apuração de Remanescente 

 

6.3.1 No laudo ou parecer técnico para a apuração de remanescente deverá ser demonstrado, 

gráfica e/ou analiticamente, que o imóvel em estudo está contido no interior do registro da 

área maior e não é atingido por qualquer desfalque já registrado. Atendidos estes requisitos, 

para o remanescente apurado deverão ser desenvolvidas as mesmas atividades referentes à 

Retificação de Área (item 6.1). 

Nota: - Quando o remanescente em estudo apresentar dimensões pouco significativas em 

relação à área maior não se faz necessária a caracterização exata de todo o perímetro tabular 

da gleba. 

6.3.2 Na apuração de remanescente devem ser observados os seguintes aspectos: 

a) As áreas cujas alienações não foram levadas a registro não caracterizam desfalque da área 

maior e, conseqüentemente, integram o remanescente; 

b) Os desfalques físicos, referentes a apossamentos ou desapropriações não registradas, não 

integrarão o remanescente, mas deverão ser descritos em separado, para possibilitar o futuro 

registro; 
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c) O Laudo ou Parecer Técnico deverá conter informações quanto à viabilidade do 

encerramento do registro da área maior. 

 

6.4 Inserção de Dimensões 

 

O Laudo ou Parecer Técnico para inserção de dimensões deverá comprovar, 

somente através de dados dos registros imobiliários, que o imóvel retificando tem o formato 

de figura geométrica que permita o cálculo das dimensões omissas, perimetrais ou de 

superfície, unicamente a partir das dimensões constantes do próprio registro. 

6.4.1 A confirmação do formato da figura geométrica do imóvel retificando deverá ser 

efetuada na seguinte sequência: 

a) Extrair do registro retificando todas as informações técnicas possíveis para identificar o 

formato geométrico tabular do imóvel retificando; 

b) Pesquisar a filiação do registro retificando com o objetivo de obter informações nas 

descrições constantes nos registros anteriores, não constantes do registro atual, que permitam 

inserir as dimensões; 

c) Caso os estudos precedentes não sejam suficientes deverão ser analisados os registros dos 

imóveis confrontantes, para o melhor conhecimento das características geométricas do imóvel 

retificando; 

d) Confirmado que o formato tabular permite a inserção de medidas recomenda-se a aferição 

do formato físico através do exame de plantas de restituição aerofotogramétrica em escala não 

inferior a 1:2.000. 

Cabe observar que: o procedimento de inserção de dimensões não tem por 

objetivo ajustar o registro às dimensões de campo, não devendo ser utilizado qualquer dado 

obtido a partir de medição de campo; - a planta de restituição aerofotogramétrica não pode ser 

utilizada para a obtenção de dimensões ou de ângulos diferentes de 90°. 

 

7 PROCEDIMENTO NO REGISTRO DE IMÓVEIS  

 

7.1 Estrutura básica para apresentação dos trabalhos no Registro de Imóveis: 
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- requerimento; 

- memorial descritivo/planta/laudo ou parecer técnico/ART; 

- Certificação/INCRA (imóvel rural, se no prazo para exigência)/ Aprovação/Município 

(imóvel urbano); 

- declaração de confinantes; 

- certidões fiscais; 

- outras certidões e/ou provas. 

 

 

7.1.1 Requerimento: 

 

- deverá ser firmado pelo interessado (entende-se como interessado, o cônjuge, ou quem prove 

interesse legítimo);  

- em caso de condomínio, todos os proprietários deverão firmar o requerimento (pode ser 

suprido pela notificação se algum deles não assinar o requerimento inicial); 

- além das razões/motivos do pedido, o requerimento deverá conter declaração, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal, de que foram respeitados os direitos dos confrontantes, bem 

como, declaração do valor do imóvel (Parecer CGJ/MT no Pedido de Providências nº 

01/2005); 

- todas as assinaturas deverão ser reconhecidas por tabelião (por semelhança ou por 

verdadeira);  

- quando for firmado por representante, deverá ser apresentada prova da representação (cópias 

autênticas); 

- quando o requerente não for alfabetizado o requerimento deverá ser apresentado por 

instrumento público e/ou o requerente poderá ser representado por procuração pública. 

 

7.1.2 Memorial descritivo/planta/laudo ou parecer técnico/ART: 
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- subscritos por profissional credenciado (CREA e/ou INCRA – se no prazo para certificação) 

acompanhados pela respectiva ART, quitada; 

- deverão estar aprovados pela municipalidade (imóvel urbano); 

- deverão estar em conformidade com a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis 

Rurais e demais Atos Normativos do INCRA (nos casos necessários); 

- deverão identificar todos os confrontantes (nomes das fazendas, nºs das matrículas, estradas, 

rios, etc, nome do titular e, se possível nº do contribuinte/cadastro); 

- devem ser produzidos de forma clara e transparente, contendo as especificações 

apresentadas nos itens 5 e 6 deste estudo. 

 

7.1.3 Certificação/INCRA(imóvel rural)/Aprovação/Município(imóvel urbano): 

 

A certificação pelo INCRA, do memorial descritivo georreferenciado de imóveis 

rurais, nos casos em que houver necessidade, deverá ser apresentada no modelo constante da 

Norma Técnica para o Georreferenciamento em vigência por ocasião da expedição do mesma. 

Se tratando de imóvel urbano, deverão os trabalhos (planta e memorial descritivo), 

conter aprovação da municipalidade na própria planta ou em documento apartado. 

 

7.1.4. Declaração de confinantes: 

 

- a anuência dos confrontantes pode ser dada na própria planta ou em declaração apartada, 

mas que contenha informações que não deixem dúvidas de que a anuência dada refere-se à 

planta apresentada; 

- também o Poder Público, deve anuir, nas hipóteses em que ostente interesse; 

- deverão ser firmadas pelos proprietários e eventuais ocupantes, com indicação dos nºs das 

matrículas dos imóveis confrontantes; 

- entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas, 

também, seus eventuais ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 e 
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seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos e o condomínio 

edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, será representado, conforme 

o caso, pelo síndico ou pela Comissão de Representantes; 

- deve-se entender eventuais ocupantes, como aqueles que não estejam na posse por mera 

detenção, ou escudados em autorização, permissão ou em razão de contrato firmado com o 

titular do domínio. Ex: locatário, arrendatário, comodatário, empregado; 

- sempre que houver confrontação com imóveis ocupados por possuidores (não figuram como 

proprietários do imóvel) que não possuam justo título (escritura e/ou outro título passível de 

registro imobiliário, mas ainda não realizado), entende-se que o Poder Público deverá anuir 

com os trabalhos (em caso de imóvel urbano, o Município, em caso de imóvel rural – se o 

imóvel estiver titulado em área originariamente do Estado, o INTERMAT, se originariamente 

titulado pela União, o MDA). 

 

7.1.4.1 Inexistência de declaração de confinantes e/ou interessados: 

 

- o interessado poderá requerer ao oficial do Registro Imobiliário que proceda à notificação do 

confrontante, na forma prevista no art. 213 da LRP, para se manifestar no prazo de quinze 

dias; 

- o oficial do RI procederá a notificação, pessoalmente, pelo correio ou por solicitação ao 

oficial do Registro de Títulos e Documentos, no endereço do confrontante constante do 

Registro de Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido 

pelo requerente. 

 

7.1.5 Certidões Fiscais 

 

Tratando-se de retificação de área rural, deverão ser apresentadas as seguintes 

certidões fiscais:  

- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural vigente, quitado, nos termos do art. 22 da Lei nº 

4.947/1966; 
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- Certidão Negativa ou Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos ao Imposto 

Sobre a Propriedade Territorial Rural, ou, prova da entrega da declaração de ITR e 

comprovante da quitação do imposto correspondente aos cinco últimos exercícios, nos termos 

do art. 22, parágrafo 3º, da Lei nº 4.947/1966, c/c art. 20, da Lei nº 9.393/96; 

- Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em nome dos proprietários do imóvel,  nos 

termos do art. 62, do Decreto-lei nº 147/67 c/c  Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 03/2007. 

Em relação aos imóveis urbanos, não há previsão legal para apresentação de 

certidões fiscais. 

 

7.1.6 Outras certidões: 

 

A retificação pode depender de resgate da formação original do imóvel. Para tal, o 

oficial do RI poderá exigir outras certidões a fim de formar sua convicção (princípio do livre 

convencimento motivado), tais como: - Certidão filiatória do imóvel (cadeia dominial 

completa); - certidão de inteiro teor e ônus da matrícula retificanda e dos títulos primitivos 

que compõem a cadeia dominial; -  certidão de legitimidade de origem/estudo cadastral; 

cadeia dominial dos imóveis confrontantes (recomendável a apresentação, cabendo ao órgão 

competente – INCRA e/ou INTERMAT e/ou MDA, certificar a não sobreposição sobre área 

de domínio do Estado e/ou da União, ou sobre área já titulada a particulares, bem como, 

certificar se a área retificanda/ georreferenciada localiza-se na área titulada, a fim de averiguar 

se não houve “deslocamento do título”. 

Ademais, tanto o interessado poderá apresentar, como o registrador poderá 

requerer ao interessado, a apresentação de quaisquer outras provas que entender necessárias 

para a qualificação, desde que admitidas em direito, colhidas ou obtidas por fontes lícitas: 

documental, oral e técnica de todas as naturezas  (laudos técnicos, fotografias, mapas antigos, 

etc.). 

 

7.2 Procedimento interno no Registro de Imóveis  

 

7.2.1 Pedido e Protocolo  
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- o pedido/requerimento de retificação deverá vir com a firma do signatário reconhecida por 

Tabelião;  

- deverá tal pedido ser lançado diretamente no livro número 1, destinado ao Protocolo da 

Serventia, salvo quando o interessado apresentar requerimento escrito solicitando apenas o 

exame do título, situação em que deverá estar consignado que tem ciência de que não ocorrerá 

a prenotação do título e de que não obterá a prioridade prevista no art. 186, da LRP;  

- o protocolo não impede a qualificação e o registro e/ou averbação dos demais títulos não 

excludentes ou contraditórios nos casos em que da precedência destes últimos decorra 

prioridade de direitos para o apresentante;  

- protocolado o pedido, sua existência deverá constar em todas as certidões da matrícula, até 

que seja encerrado o protocolo, em virtude de ter sido efetuada a averbação, ou até que o 

protocolo seja cancelado, em virtude de ter sido negada a pretensão pelo Oficial Registrador, 

e o interessado não tiver atendidas as exigências, ou, até que seja julgada suscitação de 

dúvida, cuja decisão não esteja passível de recurso;  

- se durante a tramitação do pedido for apresentado ou estiver em tramitação título de 

transmissão do imóvel em retificação, deverá o adquirente ser notificado da existência do 

procedimento em curso para que se manifeste em 15 dias, isto caso ainda não tenha se 

manifestado no respectivo pedido;  

- será presumida a anuência desse adquirente, caso não venha a se manifestar de forma 

contrária dentro do prazo inserto na notificação. 

 

7.2.2 Capacidade para peticionar no RI 

 

- tanto os proprietários do imóvel em retificação poderão se apresentar como autores do 

pedido, como outros interessados, devendo, nesse caso, a Serventia exigir anuência dos 

legítimos proprietários, podendo fazer uso da notificação para que se manifestem sobre tal 

pedido no prazo de 15 dias, desde que requerido pelo interessado, a quem caberá o depósito 

prévio dos emolumentos, inclusive para a efetivação da notificação (art. 14, da LRP);  
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- será presumida a anuência dos proprietários, caso não venham a se manifestar de forma 

contrária dentro do prazo inserto na notificação; 

- quando o interessado possuir justo título, que para ser registrado depende da retificação 

requerida, é dispensável  a notificação dos proprietários do imóvel que figuram na matrícula. 

7.2.3 Prazo para a prática dos atos de averbação/abertura de nova matrícula 

 

 - o prazo para a prática do ato requerido (averbação/abertura de matrícula) será de 30 dias, a 

contar do protocolo, isto quando o expediente for apresentado de forma regular e em 

condições de receber o deferimento para tais atos;  

- admite-se a dilação desse prazo somente quando for necessário o recurso da notificação 

através do Registro de Imóveis, Correios, Títulos e Documentos, ou publicação de Edital e/ou 

nos casos em que o protocolo tenha seus efeitos suspensos por procedimento de suscitação de 

dúvida e/ou o procedimento for remetidos ao Juízo de Direito para decisão, na forma 

estabelecida no art. 213, da LRP. 

 

7.2.4 Requisitos da planta e do memorial 

 

- todo expediente que vise retificação assentada em planta e memorial, deverá trazer ele as 

assinaturas do(s) requerente(s), dos confrontantes e de um profissional habilitado para assim 

fazer, acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) quitada perante o 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, devendo a autenticidade da ART 

ser confirmada no sítio eletrônico do CREA; 

- quando o condomínio comum (não  o especial da Lei 4.591/64) confinar com imóvel em 

retificação, exigir na planta e no memorial a assinatura de pelo menos  um dos condôminos, 

sendo dispensável a assinatura do cônjuge, se casado; sendo os proprietários ou os ocupantes 

dos imóveis contíguos casados no regime da separação total de bens ou não estando o imóvel 

sujeito à comunhão decorrente do regime de bens, o cônjuge a ser notificado deverá ser 

aquele que figura como proprietário do imóvel na matrícula;   

- indispensável que se identifique todos os confrontantes, não obstante a necessidade de 

apenas um deles se fazer presente na aludida planta e memorial, como aqui exposto;  
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- em caso de termos pessoa jurídica como confrontante, exigir prova de sua existência, bem 

como da regularidade da representação de quem por ela assinar;  

- se o condomínio especial (da Lei 4.591/64) figurar como confrontante, apenas o Síndico ou 

a Comissão de Representantes deverá assinar a planta e o memorial, apresentando, para tanto, 

ata de sua eleição e de posse, de maneira que seja possível  a verificação da regularidade 

dessa representação;  

- se tratar-se de posseiro, e, em consequência, ainda não tiver título de propriedade, deverá ser 

exigido que tal situação seja informada no pedido;  

- a anuência dos confrontantes pode ser aposta em documento apartado, mas nesse caso, 

deverão estar perfeitamente identificados as partes da planta e do memorial descritivo comum 

entre o imóvel confrontante e o imóvel retificando, ou seja, a anuência deve ser inequívoca; 

- a anuência dos confrontantes a ser aposta na planta e no memorial (ou em documento 

apartado) deverá ser lançada em espaço adequado para tanto, fazendo menção a exata 

qualificação do subscritor, com informações sobre a localização do imóvel de sua 

propriedade, e número de sua matrícula e/ou transcrição no Registro de Imóveis competente;  

- quando o confrontante tiver título de proprietário, além da providência reportada na alínea 

anterior, poderá o oficial, para corroborar o alegado, exigir também a apresentação de 

comprovante dessa situação (certidão em inteiro teor,  inclusive dominial), tornando-se assim 

possível uma melhor análise dessa afirmação (ser confrontante com a área em retificação).  

- em todos os casos de retificação que envolva alteração de medidas ou de área, indispensável 

manifestação dos confrontantes, não mais importando se estará ela dentro dos 5% tratados no 

parágrafo 1o., do art. 500, do Código Civil, como constou em provimento da Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado, pois o mesmo foi alterado pelo Provimento 19/04-CGJ/MT, 

consolidado no Provimento nº 02/2009. 

 

7.2.6  Emolumentos 

 

- enquadrar o título/documento a ser averbado na Tabela C – Registro de Imóveis,  no item 

19-b - averbação com valor declarado (tomando como base os parâmetros estabelecidos para 

cobrança de emolumentos do item 27 – Tabela C), devendo o requerimento apresentar o valor 
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atribuído para o imóvel pelo interessado (modelo requerimento próprio estabelecido pela 

Corregedoria Geral da Justiça), bem como, cobrar pela abertura da nova matrícula – item 27-

c, e pela averbação de encerramento da matrícula anterior, item 19-a, consoante estabelecido 

na CNGC-CGJ/MT – Provimento nº 02/2009, itens 2.4.7.2 e 2.4.7.2.1; para os atos de 

notificação, cobrar conforme a tabela de Títulos e Documentos;  

- procedida a averbação requerida, deverá ser lançado no respectivo expediente, por cota, o 

valor dos emolumentos efetivamente devidos. 

 

7.2.7 Desnecessidade da interveniência do Ministério Público 

 

- à vista do que temos na nova redação dos artigos 212, 213 e 214, da Lei 6.015/73, em 

especial ao que dispõe o inciso II, parágrafo 6o., do citado art. 213, o Ministério Público não 

mais se manifestará em autos dessa natureza. 

 

7.2.8 Prazos para impugnação 

  

- se notificado o confinante por qualquer meio que não seja o do Edital, terá ele o prazo de 15 

dias para impugnar a retificação pretendida, a partir da data em que tomou ciência do 

expediente;  

- se sua notificação vier a ocorrer através de Edital, o prazo também será de 15 dias, o qual 

deverá ser contado a partir da data da segunda publicação do aludido Edital.  

 

7.2.9 Notificação e demais atos 

 

- se a planta omitir a assinatura de algum confrontante e/ou interessado, sua notificação não 

poderá ser feita “ex officio”, mas somente à vista de requerimento do interessado, na forma 

prevista no art. 213 da LRP, para se manifestar no prazo de quinze dias; 

- o oficial do RI procederá a notificação, pessoalmente, pelos correios ou por solicitação ao 

oficial do Registro de Títulos e Documentos, no endereço do confrontante constante do 
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Registro de Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido 

pelo requerente; 

- não encontrado, o oficial promoverá a notificação mediante edital, cujas despesas serão 

arcadas pelo interessado;  

- será publicado por duas vezes, em jornal de grande circulação (local), com intervalo inferior 

a 15 dias;  

- conterá ele os nomes dos destinatários e, resumidamente, a finalidade da retificação; 

- pela expedição do edital, o oficial cobrará os emolumentos especificados no item 26, “c” da 

Tabela C; (atualmente, R$ 19,70) 

- a União, o Estado, o Município, suas autarquias e fundações poderão ser notificadas por 

intermédio de sua Advocacia-Geral ou Procuradoria que tiver atribuição para receber citação 

em ação judicial;   

- as pessoas jurídicas de direito público serão notificadas, caso não tenham manifestado prévia 

anuência, sempre que o imóvel objeto do registro a ser retificado confrontar com outro 

público (uso comum do povo ou uso especial), ainda que bem dominical (passível de 

alienação), ou sempre que não for possível identificar os proprietários e/ou registro do(s) 

imóvel(is) confrontante(s);  

- serão anexados ao procedimento de retificação os comprovantes de notificação pelos 

Correios ou pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e cópias das publicações dos 

editais. Caso promovida pelo Oficial de Registro de Imóveis, deverá ser por este anexada ao 

procedimento a prova da entrega da notificação ao destinatário, com a nota de ciência por este 

emitida; 

- presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da 

notificação; 

- se houver impugnação fundamentada (assentada sobre propriedade e não sobre a posse), o 

oficial intimará o requerente e o profissional técnico que houver assinado a planta e o 

memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a impugnação;  

- havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para 

solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente para decidir. 
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7.2.10 Qualificação Registrária 

 

- sendo necessário para a retificação, o Oficial de Registro de Imóveis realizará diligências e 

vistorias externas e utilizará documentos e livros mantidos no acervo da serventia, 

independente da cobrança de emolumentos, lançando no procedimento da retificação certidão 

relativa aos assentamentos consultados; 

- as diligências e as vistorias externas, assim como a conferência do memorial e planta, 

poderão ser realizadas pessoalmente pelo Oficial de Registro de Imóveis, ou sob sua 

responsabilidade, por preposto ou por técnico que contratar para seu assessoramento, devendo 

o resultado ser certificado no procedimento de retificação, com assinatura e identificação de 

quem efetuou a diligência ou a vistoria; 

- consistindo a prova complementar na simples confrontação do requerimento apresentado 

com elementos contidos em documentos e livros mantidos no acervo da própria serventia, 

competirá ao oficial registrador promovê-la ex officio, sem incidência de emolumentos, no 

entanto, se tais provas devam constituir peça dos autos dos procedimentos, caberá ao 

interessado requerê-las e satisfazer os emolumentos devidos pelos atos de buscas e certidões; 

- a retificação será negada pelo Oficial de Registro de Imóveis sempre que não for possível: - 

verificar que o registro corresponde ao imóvel descrito na planta e no memorial descritivo; - 

identificar todos os confinantes tabulares do registro a ser retificado; - ou implicar 

transposição, para este registro retificando, de imóvel ou parcela de imóvel particular ou de 

domínio público, ainda que, neste último caso, não seja impugnada pelos confrontantes e/ou 

outros interessados; 

- constituem impedimentos para a averbação:  -  inclusão de área não titulada ou não 

arrecadada à área registrada; - levantamento de fração ideal de imóvel; - várias 

matrículas numa única poligonal sem que seja possível sua unificação; - inclusão de área 

pública no levantamento; - inclusão de área privada, de titularidade de terceiros, no 

levantamento; - quaisquer outras situações que indiquem potencialidade de danos a 

terceiros;  
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- findo o prazo sem impugnação e ausente impedimento para sua realização, o oficial averbará 

a retificação em, no máximo, trinta dias do lançamento do título no protocolo, podendo 

exceder tal prazo apenas nas hipóteses mencionadas no item 7.2.1 deste estudo; 

- averbada a retificação, será a prática do ato lançada, resumidamente, na coluna do Livro nº 1 

– Protocolo, destinada a anotação dos atos formalizados, e certificada no procedimento 

administrativo da retificação; 

-  averbada a retificação pelo oficial e lançado no protocolo, será o procedimento respectivo, 

formado pelo requerimento inicial, planta, memorial descritivo, comprovante de notificação, 

manifestações dos interessados, certidões e demais atos que lhe forem lançados, arquivado em 

fichário, classificador ou caixa numerada, com índice alfabético organizado pelo nome do 

requerente seguido do número do requerimento no Livro Protocolo e demais informações que 

o oficial considerar necessárias para o arquivamento; 

 - além de arquivar tais documentos, a Serventia poderá utilizar outros meios de 

armazenamento da imagem dos mesmos (digitalização/microfilmagem); 

- oferecida impugnação motivada por confrontante ou pelo titular do domínio do imóvel 

objeto do registro de que foi requerida a retificação, o oficial intimará o requerente e o 

profissional que houver assinado a planta e o memorial a fim de que se manifestem no prazo 

de cinco dias; 

- será considerada impugnação motivada aquela que contiver a exposição, ainda que sumária, 

dos motivos da discordância manifestada; 

- decorrido o prazo de cinco dias sem a formalização de transação para solucionar a 

divergência, ou constatando a existência de impedimento para a retificação, o oficial remeterá 

o procedimento ao Juiz Corregedor do Fórum da Comarca, para a finalidade prevista no artigo 

213, inciso II, parágrafo 6º, da Lei nº 6.015/73; 

- o prazo para a remessa do procedimento ao Juiz Corregedor Permanente poderá ser 

prorrogado a requerimento do interessado, para permitir que seja celebrada transação 

destinada a afastar a impugnação;  

- a remessa do procedimento administrativo de retificação ao Juiz Corregedor Permanente 

será efetuada por meio de ato fundamentado, em que serão prestadas todas as informações de 

que o Oficial de Registro de Imóveis dispuser, relativas ao imóvel objeto do registro a ser 
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retificado e aos imóveis confinantes, bem como outras que puderem influenciar na solução do 

requerimento, juntando aos autos todas as certidões, documentos e cópias de plantas, 

“croquis”, e outros documentos que forem pertinentes apresentados e/ou utilizados; 

- o Oficial de Registro de Imóveis, ainda, manterá prova em classificador com índice 

organizado pelo nome do requerente seguido do número do protocolo do requerimento no 

Livro nº 1, e lançará na coluna de atos formalizados contida no mesmo Livro anotação da 

remessa efetuada;  

- o Oficial de Registro de Imóveis deverá exigir o prévio depósito das despesas com 

notificação e do valor correspondente aos emolumentos correspondentes ao ato de averbação 

da retificação e aos demais atos a serem praticados, emitindo recibo discriminado, cuja cópia 

deverá ser mantida no procedimento de retificação (art. 14, da LRP); 

- para a notificação pelo Oficial de Registro de Imóveis ou pelo Oficial de Registro de Títulos 

e Documentos será cobrado o valor dos emolumentos devidos a este último, conforme a 

legislação vigente; 

- para a notificação por edital será cobrado valor correspondente ao item 26, “c”, da Tabela C, 

cabendo ao interessado promover, às suas expensas, a publicação do mesmo; 

- promovida a retificação, serão os emolumentos lançados, por cota, no procedimento 

respectivo; 

- não sendo efetuada a retificação serão os emolumentos restituídos ao interessado, assim 

como os valores adiantados para as despesas com notificação que não forem utilizados, 

mediante recibo cuja cópia permanecerá arquivada em classificador próprio, deduzindo-se os 

valores das buscas e prenotação, com base no item  05 da Tabela A e item 23, da Tabela C, 

respectivamente; 

- importando a transação em transferência de área, deverão ser atendidos os requisitos do 

artigo 213, inciso II, parágrafo 9º, da Lei nº 6.015/73; 

- ao Juiz Corregedor Permanente caberá a decisão no requerimento encaminhado pelo Oficial 

de Registro de Imóveis – e duma vez encaminhado, aguardar-se-á a decisão do mesmo, para a 

prática do ato – qualquer manifestação de interessados  deve ser encaminhada ao juiz; 
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- determinada a retificação pelo Juiz Corregedor Permanente, o mandado respectivo será 

anotado no mesmo protocolo efetivado por ocasião da apresentação do pedido de retificação 

no Livro nº 1 – Protocolo. 

 

Notas: 

- não sendo apresentadas as declarações constantes do parágrafo 6º (anuência dos 

confrontantes), do artigo 9º do Decreto nº 4.449/2002, o interessado, após obter a certificação 

prevista no parágrafo 1o, requererá ao oficial de registro que proceda de acordo com os 

parágrafo 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 213 da Lei no 6.015, de 1973, ou seja, para que  notifique os 

confrontantes dos quais não se obteve anuência prévia;  

- as áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo 

procedimento previsto neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros 

devidamente averbados; 

- todas as medidas previstas para áreas de particulares deverão ser adotadas também para as 

áreas públicas; 

- o georreferenciamento/certificação do Incra não confere domínio – trata-se apenas de ato 

declaratório de que o memorial georreferenciado não se sobrepõe sobre outros que já constem 

na base cadastral daquele órgão. A responsabilidade pela verificação de domínio, bem como a 

certeza de que o memorial descritivo apresentado refere-se ao imóvel registrado é de 

responsabilidade do oficial registrador. Portanto, só averbar quando não houver qualquer 

dúvida quanto à localização do imóvel – importante que sempre haja confrontação do 

memorial, matrícula e mapa do município, pois córregos/rios no interior da área podem 

revelar se houve deslocamento da posição do imóvel; 

- nas declarações de reconhecimento de limites, atentar para o fato de o declarante não ser o 

detentor e na declaração constar como proprietário – se ocorrer, devolver para que retifiquem 

a declaração fazendo constar a que título ocupa o imóvel.  
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7.2.11 – Demais medidas retificatórias 

 

- independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura 

pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o 

recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural o imóvel, a 

fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística; 

- essa modalidade, pode ser utilizada para: - limitar uma só divisa ou várias; - pactuar ajuste 

de divisa comum; - englobar diversos ou todos os confrontantes do imóvel, que, em consenso, 

firmam o ajuste, a correção ou a retificação da descrição tabular do imóvel central;  

- deve contemplar todos os proprietários atingidos pela retificação; 

- o Tabelionato deve exigir a apresentação de planta topográfica ou de reprodução que indique 

as dimensões dos imóveis retificandos e a perfeita indicação das divisas controvertidas. Todas 

as divisas devem atender as medidas tabulares, com exceção das medidas retificandas; 

- a escritura de retificação se submete, como qualquer outro título, à qualificação registral, de 

forma que se o oficial entender que a corrigenda interfere em outros imóveis, poderá exigir a 

rerratificação da escritura, com a participação e anuência dos confrontantes potencialmente 

atingidos; 

- caso o confrontante atingido não venha a participar voluntariamente, é possível aproveitar a 

retificação de escritura como peça vestibular para pedido de retificação consensual. Neste 

caso, a notificação deve limitar-se aos confrontantes potencialmente atingidos pela medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

GLOSSÁRIO 

 

1 OBJETIVO 

 

Este Glossário contém a terminologia aplicável na elaboração de trabalhos técnicos destinados 

à retificação de registro imobiliário. 

Deste Glossário farão parte também as definições constantes de: - legislação pertinente, 

glossário de terminologias básicas aplicáveis à engenharia, bem como, os que integram à 

Norma Técnica para o Georreferenciamento. 

 

2 DICIONÁRIO TÉCNICO 
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Para os efeitos deste Procedimento são adotadas as seguintes definições: 

 

ACESSÃO: Modo originário de aquisição da coisa acessória que adere materialmente ao 

imóvel, passando a pertencer definitivamente ao proprietário, podendo ter origem: 

- natural: formação de ilhas, avulsão, aluvião, abandono de álveo, etc. 

- artificial: quando por efeito exclusivo de fato ou ação do homem: plantações, terraplenagem, 

etc. 

- mista: quando se dá simultaneamente por fato natural e por ação do homem. 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA: Ato decorrente de decisão judicial sobre bens 

compromissados e quitados, em casos de impugnação ou dúvida sobre o respectivo registro. 

ÁREA "NON AEDIFICANDI": Área gravada por restrições legais ou contratuais do 

loteamento, desde que devidamente averbadas junto ao Registro de Imóveis, onde não é 

permitido construir. 

ASSENTO IMOBILIÁRIO: Elementos oficiais arquivados no Cartório do Registro de 

Imóveis (registro do imóvel retificando, dos confrontantes, planta de inserção de loteamento, 

etc.). 

ASSISTENTE TÉCNICO: Profissional legalmente habilitado, indicado e contratado pela 

parte para orientá-la, assistir os trabalhos periciais em todas as fases da perícia e, quando 

necessário, emitir seu parecer técnico. 

CO-PROPRIEDADE: Propriedade comum a duas ou mais pessoas. O mesmo que 

condomínio. 

COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA: Contrato particular em que 

o promitente vendedor se obriga a transferir, dentro de determinado prazo, a propriedade de 

um bem ao promissário comprador, mediante certas condições contratuais e financeiras. 

CONDOMÍNIO: Domínio em comum exercido por duas ou mais pessoas simultaneamente, 

regido por legislação própria, sendo dividido em dois tipos: 

- TRADICIONAL, OU DO CÓDIGO CIVIL - regido pelas disposições do Código Civil; 

- DE PROPRIEDADES (EM PLANOS) HORIZONTAIS: regido pelas disposições da Lei 

4591, de 16/12/1964 , que dispõe sobre o mesmo em edificações e incorporações imobiliárias. 

CONJUNTO RESIDENCIAL: Uma ou mais edificações, isoladas ou agrupadas, vertical ou 

horizontalmente, ocupando um ou mais lotes, dispondo obrigatoriamente de espaços e 

instalações de utilização comum, caracterizadas como bens em condomínio do conjunto. 
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CURSO D’ÁGUA: linha de drenagem natural, perene ou intermitente, cuja classificação é 

estabelecida no Código de Águas. 

DECADÊNCIA: Perda, perecimento ou extinção de direito em si, por consequência da 

inércia ou negligência no uso de prazo legal ou direito a que estava subordinado. Ver 

PRESCRIÇÃO. 

DEMARCAÇÃO: Assinalação ou aviventação dos limites ou divisas de uma propriedade; 

ato de fixar limite. 

DESAPROPRIAÇÃO: Transferência unilateral e compulsória da propriedade de um bem ou 

direito, do detentor do mesmo para o poder público, ou por sua delegação, por utilidade 

pública ou interesse social, mediante indenização prévia e justa. 

DESDOBRO: é a repartição do lote em duas ou mais partes autônomas e distintas, 

obedecidas as posturas municipais (Plano Diretor), se urbano, ou do Estatuto da Terra, 

Decretos regulamentadores e legislação pertinente, se rural;  é a divisão da gleba em lotes, 

com aproveitamento do sistema viário existente, oficialmente reconhecido. Não pode implicar 

em abertura de logradouros ou prolongamento de logradouros oficiais existentes. 

DIVISA: É o limite (fático ou tabular) da propriedade que a separa da propriedade contígua, 

cuja descrição será de acordo com a posição do observador, a qual deve ser obrigatoriamente 

explicitada. 

DIVISÃO: Partição de coisa comum, de modo a atribuir a cada condômino seu respectivo 

quinhão. 

DOMÍNIO: Direito real que submete a propriedade, de maneira legal, absoluta e exclusiva, 

ao poder e vontade de alguém; é a propriedade plena.. 

ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA: Instrumento lavrado por tabelião em 

livro de notas, a pedido de partes interessadas, revestido das formalidades legais, que 

concretiza transação entre elas, cujo traslado tem o mesmo valor do instrumento original e 

pode ser registrado, transferindo o domínio do bem, no Registro de Imóveis. 

ESPÓLIO: Conjunto de bens, direitos ou acervo de uma personalidade jurídica extinta. 

Patrimônio, débitos e créditos deixados por falecimento na representação jurídica. Ver 

HERANÇA. 

EXAME: Inspeção, por meio de perito, sobre pessoa, coisas móveis e semoventes, para 

verificação de fatos ou circunstâncias que interessem à causa. Quando o exame é feito em 

imóvel, denomina-se vistoria. 
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FORMAL DE PARTILHA: Título extraído dos autos de inventário, que menciona e 

discrimina os bens atribuídos ao herdeiro, transferindo-lhe o domínio e/ou os direitos 

possessórios sobre o bem. 

GLEBA: Área de terra que não foi objeto de loteamento ou desmembramento. 

HERANÇA: Conjunto de bens ou direitos deixados pelo falecimento de seu titular.Ver 

ESPÓLIO. 

INTRAMUROS: Imóvel situado dentro do perímetro descrito no registro do imóvel. 

LAUDO: Parecer técnico escrito e fundamentado, emitido por um profissional técnico 

credenciado pelo CREA e/ou INCRA, relatando os resultados de exames e vistorias, com as 

respectivas conclusões. 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO (OU LEVANTAMENTO 

PLANIMÉTRICO OU LEVANTAMENTO PERIMÉTRICO): Levantamento dos limites 

e confrontações de uma propriedade, pela determinação do seu perímetro, incluindo, quando 

houver, o alinhamento da via ou logradouro com o qual faça frente, bem como a sua 

orientação e a sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência 

cadastral, ou, no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas suas imediações. 

Texto conforme item 3.14 da NBR-13.133 (Execução de Levantamento Topográfico). 

LOTE: Área resultante de loteamento, desmembramento ou desdobro, com pelo menos uma 

divisa lindeira à via de circulação. 

PARECER TÉCNICO: Opinião, conselho ou esclarecimento técnico emitido por um 

profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. 

PERÍCIA: Atividade concernente a exame realizado por profissional especialista, legalmente 

habilitado, destinada a verificar ou esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras 

do mesmo, ou o estado, alegação de direitos ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou 

processo. 

PERITO: Profissional legalmente habilitado, idôneo e especialista, convocado para realizar 

uma perícia. 

POSSE: Detenção ou ocupação, com ou sem fruição, de coisa ou direito, já reconhecidas por 

sentença judicial. 

PRESCRIÇÃO: ver DECADÊNCIA 

PROPRIEDADE: Relação de direito entre a pessoa e o bem tangível ou intangível, certo e 

determinado, podendo dela usar, gozar ou dispor, submetendo-a de maneira “absoluta”, 
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exclusiva e direta à sua vontade e poder. Quando a propriedade sofre limitação em alguns de 

seus direitos elementares em virtude de ônus real que sobre ela recai, é classificada como 

propriedade limitada, ou nua-propriedade. 

REIVINDICAÇÃO: Procedimento para obter o reconhecimento de um direito de 

propriedade. 

REMANESCENTE: é o que resta de um imóvel, após vendas registradas ou 

desapropriações, com origem num mesmo registro, sem especialização. 

RESTRIÇÃO: Limitação imposta por lei ou servidão. 

RETIFICAÇÃO: é toda alteração no conteúdo do registro e que, em relação à descrição do 

imóvel, importa na sua adequação à realidade fática, quer corrigindo sua descrição, quer 

suprindo omissões em relação às medidas perimetrais, de superfície ou de confrontação. 

RETIFICAÇÃO INTRAMUROS: correção que não resulta em interferências nos limites 

tabulares dos imóveis vizinhos, ao registro retificando. 

SERVIDÃO: Encargo específico que se impõe a uma propriedade em proveito coletivo ou de 

outrem. 

Pode ser classificada em: 

SERVIDÃO ACESSÓRIA: Aquela necessária para que a principal possa surtir efeito. 

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA: Aquela em que o titular é o poder público 

SERVIDÃO APARENTE: Aquela que se manifesta concretamente por intervenção física. 

SERVIDÃO MÚLTIPLA: Aquela que, embora instituída sobre a mesma parte de um 

imóvel, se destina a usos de naturezas diversas. 

SERVIDÃO NÃO APARENTE: Aquela que não se manifesta por intervenção física. 

SERVIDÃO PERPÉTUA (OU PERMANENTE): Aquela instituída por prazo 

indeterminado 

SERVIDÃO PREDIAL - Restrição imposta a um prédio para uso e utilidade de outro prédio, 

pertencente a proprietário diverso. 

SERVIDÃO TEMPORÁRIA: Aquela instituída por prazo determinado. 

SERVIDÃO VOLUNTÁRIA: Aquela que decorre de ato espontâneo de vontade. 

TABULAR OU REGISTRÁRIA: correspondente às informações praticadas no livro das 

transmissões ou na matrícula do Cartório de Registro de Imóveis. 

UNIFICAÇÃO: é a fusão de dois ou mais imóveis obrigatoriamente contíguos e com 

homogeneidade dominial. 
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USUCAPIÃO.: Forma de aquisição de domínio, por posse reconhecida judicialmente em 

face da legislação. 

USUFRUTO: Direito real assegurado a alguém de desfrutar temporariamente de propriedade 

alheia. 

VISTORIA: Constatação de um fato em imóvel, mediante exame circunstanciado e descrição 

minuciosa dos elementos que o constituem, objetivando sua avaliação ou parecer sobre o 

mesmo. Ver EXAME. 
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