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 Ao passo do desenvolvimento dos negócios imobiliários há no seu encalço 

inúmeros instrumentos jurídicos e legais suportando cada negociação, alienação, 

aquisição, oneração de imóveis, por exemplo, bem como diversos procedimentos para 

regularização dos documentos registrais que se encontram entrelaçados e 

instrumentalizam tais negócios.  

 

 A retificação de registro é um destes instrumentos. A viabilização de 

empreendimentos imobiliários
1
 especialmente em áreas rurais ou áreas de expansão 

urbana, conforme assim definidas nas leis de zoneamento municipais, como assaz 

ocorre, demanda retificação dos registros
2
 das áreas objeto de exploração comercial. 

 

 Em muitas oportunidades faz-se necessário averbá-los para incluir em suas 

matrículas as medidas perimetrais das áreas
3
 de acordo com plantas e memoriais 

descritivos firmados por profissional habilitado pelo CREA com anotação de 

                                                 
1 "Sob a ótica dos empreendimentos imobiliários, há necessidade de perfeita e técnica correspondência entre o teor do registro e a 
situação fática do imóvel e, neste sentido, no Estado de São Paulo o item 206 do Provimento CG 02/05, segundo o qual será sempre 
indispensável a correspondência da descrição e da área do imóvel a ser incorporado com as que constarem da transcrição ou da matrícula respectivas, exigindo-se , 
caso contrário prévia retificação." in Luis Antonio Scavone Junior. Direito Imobiliário - Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 5ª Ed. p. 
35. 

 
2 LRP 172 "No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, 
declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, inter vivos ou mortis causa, quer para sua 
constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade." 

 
3 Artigo 225 LRP "Os tabeliães, escrivães, e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, 
os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só 
de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina 
mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. §1º As mesmas minúcias, com relação à caracterização do 
imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro. §2º Consideram-se irregulares, para efeito 
de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. §3º Nos autos judiciais 
que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por 
profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores 
dos limites dos imóveis rurais, georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, 
garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 (quatro) módulos 
fiscais." 

  



responsabilidade técnica, bem como pelos confrontantes
4
’ 

5
 dos imóveis, conforme 

determina o artigo LRP 213, inciso II, §1º 
6
. Isto porque, a fusão das matrículas nos 

termos do artigo LRP 234
7
 é uma especial necessidade do empreendedor para fins de 

viabilizar o empreendimento, beneficiando-se, melhormente, dos coeficientes de 

aproveitamento da área como um todo de modo a definir um melhor projeto 

arquitetônico e de engenharia que cominará, por fim, em auferir melhores lucros com o 

negócio pretendido. 

  

 Neste sentido, em que pese o esforço conjunto das Corregedorias de Justiça, 

cartórios, entidades e associações representantes dos registradores imobiliários, 

advogados e demais profissionais de direito, ainda  hoje, as matrículas de imóveis rurais 

em sua grande maioria, como é notório, não precisam ou definem os seus limites e 

confrontações, de tal modo que, para atendimento da lei e da viabilidade do 

empreendimento , necessário se faz, num primeiro momento, requerer-se
8
 a retificação 

de tais registros matriculares, incluído-se estes limites e confrontações, para, 

posteriormente, requerer-se a fusão
9
 das matrículas em uma só, de novo número, 

encerrando-se as primitivas, nos termos da Lei.  

 

 A beneficiar este procedimento, fora fublicada em 3 de agosto de 2004, a Lei nº 

10.931, alterou a Lei nº 6.015/73, a “Lei dos Registros Públicos”, que dispos em seu 

                                                 
4 De acordo com o § 10, do artigo 213 LRP "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 artigos 1.331 e seguintes do Código Civil, será representado, 
conforme o caso, pelo síndico ou pela comissão de representantes." 

  
5 "A retificação administrativa bilateral dar-se-á sempre que se precisar de anuência de terceiro para sua eficácia, visto que envolve seu 
interesse, pois, embora seja estranho ao registro retificado, poderá sofrer algum gravame em seu direito com a retificação pretendida por 
outrem, principalmente se for titular de imóvel contíguo". in Maria Helena Diniz. Sistemas de Registros de Imóveis. São Paulo. Saraiva: 10ª ed., 
2010. pág. 356. 

 
6 LRP 213 "O Oficial retificará o registro ou a averbação: 
   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. §1º Uma vez atendidos 
os requisitos de que trata o caput do art. 225, o oficial averbará a retificação"  

 
7 “Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a 
fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas”. 

 
8 j) Instância (Grundbunchordnung), visto que o serventuário dependerá para efetivar o registro imobiliário, de provocação do titular do 
direito (RT, 573:116; Lei nº 6.015/73, art. 182), não podendo fazer assentamento por iniciativa própria." in Maria Helena Diniz. Sistemas 
de Registros de Imóveis. São Paulo. Saraiva: 10ª ed., 2010. pág. 68. 

  
9 Neste sentido, afirma Walter Ceneviva, que a “fusão de matrículas é forma indireta de retificação” e acrescenta que “a fusão da 
homogeneidade jurídica a imóveis fisicamente contíguos e que, não obstante constituírem um todo harmônico, aparecem para o direito 
como entidades apartadas”. 

 



artigo 59 sobre a possibilidade de retificação de registro ou averbação na via 

administrativa pelo Oficial de Registro Imobiliário por requerimento do interessado. 

 

 Vejamos o dispositivo em comento:  

 

Artigo 212 da LRP - Se o registro ou averbação 

for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, 

a retificação será feita pelo Oficial de Registro de 

Imóveis competente, a requerimento do 

interessado, por meio do procedimento 

administrativo previsto no artigo 213, facultado 

ao interessado requerer a retificação por meio de 

procedimento judicial. 

 

Parágrafo Único - A opção pelo procedimento 

administrativo previsto no artigo 213, não exclui 

a prestação jurisdicional, a requerimento da 

parte prejudicada.  

 

 Nota-se da simples leitura do parágrafo único do artigo 212 a inovação 

introduzida na LRP pela Lei nº 10.931/2004, eis que, prevendo forma ágil, menos 

dispendiosa e mais interessante de retificação do registro, “ampliou a competência de 

atuação do Oficial do Registro de Imóveis, atribuindo-lhe a direção e a deliberação do 

pedido retificatório através de procedimento administrativo” 
10

. De outro lado, resta 

claro que a formação do procedimento administrativo não afasta a possibilidade do 

controle jurisdicional
11

 e por força do art. 5º, XXXV, da CF/1998
12

, todavia, não sendo 

mais uma obrigatoriedade legal.  

 

 As retificações de registro passam com isto, quando realizadas com seriedade, 

adequação e responsabilidade, a possibilitar ao sistema registral, em médio prazo (em 

                                                 
10 Alterações no Procedimento de Retificação de Registro. Kioitsi Chicuta. RDI 58/74, jan.-jun./2005. 

 
11 A retificação somente será judicial se a parte interessada assim requerer, ou se houver impugnação sem que o impugnante e o 
interessado na retificação celebrem acordo, conforme disposto no §6º do artigo 213 LRP. 

 
12 “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 

 



alguns casos, até muitíssimo rapidamente, e, com as vantagens dos levantamentos 

georreferenciados
13

, a perfeita identificação do bem imóvel na matrícula, o que outrora, 

somente seria possível após longas, dispendiosas e árduas batalhas judiciais
14

. 

 

 Dito isto, que és “Retificar”? 

 

 Trata-se de ato de averbar correção de assento que não exprima ou tenha deixado 

de exprimir a realidade do bem imóvel ou do negócio jurídico que lhe corresponda. 

Retificabilidade do registro é uma conveniência
15

. Consiste em corrigir modificando o 

assento existente.  

 

 Esclarece Luiz Antonio Galiani que a retificação possui por finalidade “o acerto 

de erros pretéritos, tem como objeto a correção de omissões, falhas, até mesmo 

atualização fática do imóvel com o mundo jurídico imobiliário” 
16

. Deste modo, 

portanto, uma vez que possível de “correção”, não é viável entre nós, presunção 

absoluta do assentamento imobiliário.  

 

 Anota José Mário Junqueira de Azevedo que “em nosso direito não se empresta 

à matrícula e ao registro valor absoluto. A presunção é absoluta em relação aos 

contratantes que por ela se obrigam, nos termos em que contrataram. Não assim em 

                                                 
13 "Em linhas gerais, georreferenciar uma área é tornar suas coordenadas conhecidas num determinado sistema de referência. Esse 
processo tem início com a obtenção de coordenadas - no caso, por meio de sistema geodésico brasileiro - de pontos do mapa a serem 
georreferenciados, conhecidos como Pontos de Controle. Os Pontos de Controle são locais que oferecem uma feição física plenamente 
identificável, tais como intersecções de estradas e de rios, represas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanha, 
entre outros. A obtenção das coordenadas dos Pontos de Controle pode ser realizada em campo (a partir de levantamentos topográficos, 
GPS - Global Positioning System), ou ainda por meio de mesas digitalizadoras e outras imagens ou mapas (em papel ou mídias digitais) 
georreferenciados." in site da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Disponível em: [www.poli.usp.br]. Acesso em 05.01.2013. 

 
14 Portal G1, 19.02.2009, por Diego Barreto: O corregedor nacional de Justiça, Gilson Dipp, atribuiu o congestionamento do Judiciário 
brasileiro a problemas de má gestão e à falta de vontade política. Nesta quinta-feira (19), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou 
os dados da pesquisa “Justiça em Números 2007” que mostram que apenas 26 em cada 100 processos que tramitavam naquele ano foram 
julgados, ou seja, 74% das ações não foram analisadas. “O problema é de gestão e vontade política. Falta ação das corregedorias de 
Justiça dos estados. Há tribunais perfeitamente aparelhados e não funcionando, enquanto a primeira instância está abandonada”, criticou 
Dipp. “Os parcos recursos são muito mal administrados e muitas vezes em proveito de certas regalias para desembargadores, servidores 
e prédios desnecessários”, acrescentou. A pesquisa aponta que o total de gastos do Judiciário em 2007 foi de R$ 29,2 bilhões, sendo que 
desse dado não constam os investimentos dos tribunais superiores. De acordo com o corregedor, além de os recursos não serem 
suficientes, eles “são muito mal administrados." “Poderiam amenizar o problema se fossem mais bem alocados”, sugeriu. Os dados do 
levantamento mostram que, em 2007, havia uma média de apenas seis juízes para cada 100 mil habitantes. Esse é apontado como um dos 
motivos para a morosidade no julgamento dos processos. Naquele ano, só as justiças estaduais do país receberam 17,5 milhões de 
processos em 2007, que se somaram aos 37 milhões já existentes e pendentes de conclusão, somando um total de 54,8 milhões. Desses, 
só 14 milhões foram julgados. Gilson Dipp considera como fundamental que os tribunais passem a agir com mais firmeza para que o 
Judiciário brasileiro seja mais ágil. “É preciso uma ação propositiva dos tribunais, não criando comarcas desnecessárias e reforçando 
aquelas que estão sobrecarregadas, fazer mutirões”, defendeu. “Os tribunais estão brincando com o desconforto e descontentamento da 
população”, concluiu. 

 
15 Artigo 1.247 C.C., caput  "Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule." 

 
16 Retificação Imobiliária. RT 711/273, jan. 1995. 

 

http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1009458-5601,00-BRASIL+TEM+SEIS+JUIZES+PARA+CADA+MIL+HABITANTES+REVELA+CNJ.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1009458-5601,00-BRASIL+TEM+SEIS+JUIZES+PARA+CADA+MIL+HABITANTES+REVELA+CNJ.html


relação a terceiros que ao registro podem opor contradita que venha elidir seus efeitos” 
 

17
. Refere-se ao sistema germânico e ao sistema francês, aquele absoluto, este relativo, 

em relação registro, adotando-se em nosso país a tendência de relativização. 

 

 Ecoam, neste sentido, inúmeras decisões em nossos Tribunais. Colaciono 

algumas: 

 

JB, 25:215 “É certo que a matrícula do imóvel 

reproduz fielmente os dados e elementos constantes do 

título aquisitivo. Mas nem por isso se torna imutável e 

intangível quando se demonstra que o título que lhe deu 

origem contem erros e incorreções de sua metragem ou 

de confrontantes” (TJSP)
18

 

 

BAASP, 1.893:6 "Presunção de veracidade - O 

conteúdo do registro presume-se verdadeiro até que o 

contrário possa resultar de uma retificação - Presunção 

que só admite prova em contrário na Ação de 

Retificação - Código Civil, artigo 860 (atual art. 1.247, 

sendo quanto ao parágrafo único sem correspondência 

no atual Código) e Lei de Registros Públicos, n. 

6.015/73, artigos 213, 213, 216 e 252 (2ª Câm. Ap. 

496.795-3-SP, rel. Juiz Sena Rebouças, j. 15.16.1994, 

m.v.)."
19

 

 

RTJ, 107:28 "Em nosso sistema jurídico, ao contrário 

do que ocorre no direito alemão, o registro do título de 

aquisição de imóvel é causal e gera apenas, a presunção 

iuris tantum de propriedade. O que importa dizer que, 

                                                 
17 Do registro de imóveis. pág. 34, in Walter Ceneviva. Lei dos Registros Públicos Comentada. São Paulo: Saraiva. 20ª Ed. pág. 535. 

 
18 Maria Helena Diniz. Sistemas de Registros de Imóveis. São Paulo: Saraiva.  10ª Ed. pág. 483. 

 
19 Idem, p. 364. 

 



inválido o título, inválido será o registro, desfeita, 

assim, a aparência de transferência da propriedade. 

 

Por isso mesmo é que, para não haver dúvida de que a 

propriedade é de quem tem o imóvel registrado em seu 

nome, é mister verificar-se se a cadeia sucessória de que 

dá notícia o Registro Imobiliário perfaz período de 

tempo capaz de propiciar a propriedade por usucapião. 

 

Só gerando presunção iuris tantum de propriedade, esta 

só existe se for válido o título levado a registro. E 

quando se declara a nulidade do registro não se 

desconstituiu o direito de propriedade, mas apenas se 

declara que ele não chegou a surgir."
20

  

 

“Registro imobiliário que refira descrições antigas e 

dados genéricos e diversos dos constantes da escritura 

de compra e venda pode ser retificado nos termos do 

art. 213 da Lei nº 6.015/73. Todavia, se a providência 

implicar prejuízo para terceiro ou surgimento de 

controvérsia que exija exame de questões de alta 

indagação, a solução será a remessa das partes às vias 

ordinárias. Na esfera administrativa da retificação do 

registro imobiliário não serão exigidos os rigores da 

legitimidade para causa consagrada no processo civil. 

Assim, é parte legitima para propô-lo o adquirente de 

imóvel que não possua titularidade do domínio ou da 

transcrição. Afinal, não é por outra razão que a própria 

LRP alude, em seu art. 213, a “interessado” e não 

titular, ampliando, assim, a faculdade para formulação 

do pedido.” (TJSP – AP. 113.165-1 – 5ª C – J. 

8.6.1989 – Rel. Des. Ralpho Waldo – RT 646/73)” 
21

 

                                                 
20 Ibidem. 
21 Tratado Prático de Registro Público. Vol. 5. Moacir Pantaleão.Campinas: Bookseller, 2003. pág. 150.  



 

 Em termos menos práticos, mas não menos importantes, a Retificação do 

Registro ou Averbação, para muito além de atender apenas a interesses individuais do 

proprietário e partes contratantes, é absolutamente indispensável para que o Registro de 

Imóveis cumpra sua função social como ferramenta colocada à disposição da 

coletividade, eficaz e efetivamente, conferindo publicidade
22

 e espelhando com maior 

clareza e precisão possível a realidade física e jurídica do imóvel
23

. A regularização 

confere ainda mais agilidade aos negócios, estabiliza expectativas e evita frustrações. 

 

  Os registros públicos
24

 e a atividade notarial
25

 justificam-se do ponto de vista 

social, na medida em que estão à disposição da sociedade para dar certeza e segurança 

jurídica
26

’ 
27

’ 
28

, não apenas para os atos da vida civil, mas também e cada vez com mais 

intensidade aos negócios jurídicos.  

                                                                                                                                               
 
22 "Conferida pelo Estado por meio de seu órgão competente, das mutações da propriedade imobiliária e da instituição de ônus reais 
sobre o bem de raiz, dando segurança às operações realizadas com o imóvel. O registro imobiliário constitui um meio legal de 
publicidade, garantindo o direito de propriedade do titular e a validade de seus efeitos perante terceiros" in Maria Helena Diniz. Sistemas 
de Registros de Imóveis. São Paulo. Saraiva: 10ª ed., 2010. pág. 63. 

 
23 "Consiste no fato de assentar uma perfeita e minuciosa identificação do imóvel registrando, com escopo de impedir que sua 
transmissão seja feita irregularmente (Lei n. 6015/73, art. 225 e parágrafos; Lei 7.433/85; e Dec. n. 93240/86)". "É postulado basilar do 
sistema registrar pátrio o princípio da especialidade, segundo o qual hão de estar devidamente individualizados, nos títulos translativos de 
direitos, os objetos com o quais se está negociando. A mera menção o título a duas unidades autônomas sem qualquer fração ideal. Não 
supre a exigência legal de individualização dos referidos imóveis, impedindo assim a pretendida averbação da escritura viciada. 
Inteligência dos artigos 156, 176, §1º, I e II, 3 e 195 da Lei  nº 6015/73" (TJMG AC 000.221.650-5/00, 1ª Câm. Cív., rel. Des. Páris 
Peixoto Pena, j. 13-11-2001). in Maria Helena Diniz. Sistemas de Registros de Imóveis. São Paulo. Saraiva: 10ªed, 2010. pág. 67. "O princípio 
da especialidade aponta para a necessidade de que quer o bem, objeto de propriedade imóvel, quer o sujeito que sobre ele exerce algum tipo 
de posição jurídica devem estar determinados de modo claro e especial, isto é, não é suficiente mera indicação genérica e indefinida de 
que bem se trata ou de que sujeito está a exercer direito. Ele assegura uma determinação do sujeito e do objeto das posições jurídicas 
individuais". Direito das coisas. Luciano Camargo Penteado. São Paulo: 2ª ed. rev., atual. e ampl. Editora Revista dos Tribunais, 2012. pág. 
331. 

 
24 "Serviços de registro dedicam-se, como regra, ao assentamento de títulos de interesse privado ou público, para sua oponibilidade a todos 
os terceiros, com a publicidade que lhes é inerente, garantindo, por definição legal, a segurança, a autenticidade e a eficácia dos atos da 
vida civil a que se refiram. Submetidos ao princípio do numerus clausus, são limitados aos previstos nas leis vigentes no país." Lei dos notários 
e dos registradores comentada: (lei n. 8935/94). Walter Ceneviva. São Paulo: 8ª ed. rev. e atual. Saraiva, 2010. pág. 42. 

 
25 "Serviços notariais são prestados pessoalmente por notários ou tabeliães, ou por seus prepostos, sob a responsabilidade daqueles, em 
serventias voltadas para o atendimento do povo em geral.Serviço notarial é a atividade de agente público, autorizado por lei, de redigir, 
formalizar e autenticar, com fé pública, instrumentos que consubstanciam atos jurídicos extrajudiciais do interesse dos solicitantes, sendo 
também permitido a autoridades consulares brasileiras, na forma de legislação especial. As atribuições do notário decorrem da 
necessidade de investir uma pessoa de fé pública, para que os atos praticados por ela ou com a sanção dela se revistam de tais 
características, que passam a ter aptidão plena para a produção de efeitos jurídicos, provando efetivamente a existência do direito a que se 
refiram. Na lei brasileira os preceitos doutrinários estão retratados no art. 215 do CC/02, ao afirmar a prova plena da escritura pública." 
Idem, págs. 40-41.  

  
26 Lei n. 8.935, de 18.11.1994, artigo 1º "Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a 
garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos." 

 
27 "O serviço notarial e de registros é finalístico: atribui garantia às pessoas naturais ou jurídicas e ao direito que lhes corresponde, como 
meio especial de proteção com a ação de garantir, contida no predicado da frase. Esta compõem, com o art. 1º da Lei, o objetivo nuclear 
dos serviços mencionados. São vinculados à existência e à preservação dos atos jurídicos aos quais digam respeito. (...) A garantia referida 
é, ainda, própria do serviço púbica. Gera responsabilidades para o Estado e para os titulares dos respectivos serviços em caso de dano 
aos terceiros que nelas confiarem." Ibidem, pág. 44.   

  
28 "A atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência 
de sua própria natureza, função revestida de estabilidade sujeitando-se, por isso mesmo, a um regime estrito de direito público. A 
possibilidade constitucional de a execução dos serviços notariais e de registro ser efetivada 'em caráter privado, por delegação do poder 
público' (CF, art. 236), não descaracteriza a natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole administrativa. As serventias 



 

 

 

                                                                                                                                               
extrajudiciais, instituídas pelo Poder Público para o desempenho de funções técnico-administrativas destinadas 'a garantir a publicidade, a 
autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos' (Lei nº 8.935, art. 1º), constituem órgãos públicos titularizados por agentes que 
se qualificam, na perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como típicos servidores públicos" (STF, ADin, 1.378-MC, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJ de 30-5-1997)" in Curso de Direito Constitucional. Uadi Lâmego Bulos. São Paulo: Saraiva. 7ª Ed. rev. e atual. pág. 
1.639.  


