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Nosso Diálogo de Hoje 

1. Retificação de Registro 

2. Georreferenciamento 

3. Interconexão Incra-RI 



Tudo que está sendo aqui 

tratado está em meu livro  

Registro de Imóveis, 

Retificação de Registro e 

Georreferenciamento: 

Fundamento e Prática 
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Retificação de Registro 

Por que tudo isso? 



A precária descrição dos 

imóveis no Registro Imobiliário 

   “O medidor enchia seu cachimbo,  
acendia-o e montava no cavalo, 
deixando que o animal marchasse 
ao passo; quando o cachimbo se 
apagava, acabado o fumo, marcava 
uma légua” 
 

 (Um sertanejo e o sertão, p. 167, cit. por José Antonio da Costa 

Porto, Sistema Sesmarial no Brasil. Brasília: UnB, 1978, p. 76) 



Descrições Precárias do Passado 

 cumpriram bem o seu papel na época 

 não havia dúvidas nem conflitos 

 delimitavam bem os direitos 

 diferença entre precariedade e falha 

 dias atuais 

 necessidade de efetiva gestão territorial 

 sanar precariedades e combater as falhas 

 retificação extrajudicial e georreferenciamento 

ESPECIALIDADE OBJETIVA 



 
 

RESPOSTA LEGISLATIVA 

1. Legislação do Georreferenciamento 

maior rigor técnico das descrições 

evitar multiplicidade de títulos 

artigos 176 e 225 da LRP 

2. Retificação Extrajudicial de Registro 

maior celeridade do procedimento 

artigos 212 e 213 da LRP 

3. Tudo está previsto apenas na LRP 

portanto, Geo é retificação de registro! 
 



Retificação: Especialidade 

 Elementos do Registro Imobiliário: 

 imóvel (matrícula) 

 sujeitos do direito registrado 

 o direito registrado 

 Dados Retificáveis: 

 especialidade objetiva:  

descrição do imóvel ou parcelas 

 especialidade subjetiva:  

qualificação das pessoas 

 especialidade do fato jurídico:  

explicitação dos direitos inscritos 



 Ficha completa do Imóvel: o fólio real 

 carece de dados confiáveis e inteligíveis 

 dados falhos = ineficiência do registro 

 ineficiência do RI = motivo para sua extinção 

 Importância do Princípio da Especialidade: 

 especialidade do fato jurídico - qual direito? 

 especialidade subjetiva - quem tem direito? 

 especialidade objetiva - sobre qual imóvel? 

 Repertório registral: 

 é a matrícula do imóvel, portanto... 

 é ela que deve ser aperfeiçoada! 

Matrícula 



 
Uma boa Matrícula depende do  

cumprimento dos princípios da 

especialidade: 

  objetiva; 

  subjetiva; e 

  do fato jurídico. 
 



Toda matrícula  
deve ser: 

 

 clara 

 precisa  

 concisa 

 

 feita para o  
usuário entender 

 

texto truncado e de 

difícil interpretação 

Matrícula 



Especialidade Objetiva 
a) descrição simplificada 

b) descrição técnica 

 

 

Especialidade  

do Fato Jurídico 

(títulos registráveis) 

Especialidade Subjetiva 
(titulares do domínio) 

A partir daqui:  

registros e averbações  
(a vida do imóvel) 

Matrícula 



Qualquer falha 

encontrada na matrícula: 

 na descrição do imóvel 

 na qualificação das pessoas; ou  

 na determinação do direito 

(desde que se comprove ser erro) 

a solução deve ser 

efetivada pelo 

procedimento de 

Retificação de Registro 



 

O Procedimento Retificatório não se 
limita a corrigir a descrição do imóvel. 

 
Elementos Retificáveis: 

1. especialidade objetiva 

 descrição do imóvel 

2. especialidade subjetiva 

 qualificação das pessoas 

3. especialidade do fato jurídico 

 explicitação dos direitos 
 



ATENÇÃO:  

sem saber registrar, não há como retificar 

regras de 

retificação 

direito material 

direito procedimental LRP, art. 213 

???? 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 



RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

A retificação é extrajudicial desde... ?? 

Agosto de 2004 - uma década!!! 

"Tenho muita dificuldade para executar essa nova atividade" 
(o registrador brasileiro)   



RETIFICAÇÃO E 

GEORREFERENCIAMENTO 

 

Mitos e Equívocos 
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LRP - Art. 213  
[Procedimento de Retificação de Registro] 

§ 11. Independe de retificação: 

II - a adequação da descrição de imóvel rural 

às exigências dos arts. 176, §§ 3º e 4º, e 

225, § 3º, desta Lei [às exigências do Geo].  

 



LRP - Art. 213  
[Procedimento de Retificação de Registro] 

§ 11. Independe de retificação: 

II - a adequação da descrição de imóvel rural 

às exigências dos arts. 176, §§ 3º e 4º, e 

225, § 3º, desta Lei [às exigências do Geo].  

 
 

ABSURDO 



LRP - Art. 213  
[Procedimento de Retificação de Registro] 

§ 11. Independe de retificação: 

II - a adequação da descrição de imóvel rural 

às exigências dos arts. 176, §§ 3º e 4º, e 

225, § 3º, desta Lei [às exigências do Geo].  

 
 

ABSURDO 

GEORREFERENCIAMENTO É RETIFICAÇÃO 

DA DESCRIÇÃO TABULAR DO IMÓVEL 



compência profissional do agrimensor  

ou uma 

atividade cadastral do poder público? 

DELIMITAÇÃO ESPACIAL DO 

DIREITO DE PROPRIEDADE 



compência profissional do agrimensor  

ou uma 

atividade cadastral do poder público? 

DELIMITAÇÃO ESPACIAL DO 

DIREITO DE PROPRIEDADE 

Exemplo em Conchas 

 

FUNÇÃO INERENTE AO 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

agrimensor: é o nosso perito 

cadastro: é o nosso cliente 

https://sigef.incra.gov.br/


COMARCA DE CONCHAS-SP  
(URBANO) 



COMARCA DE CONCHAS-SP  
(RURAL) 



COMARCA DE CONCHAS-SP  
(MAIS DETALHES) 



COMARCA DE CONCHAS-SP  
(OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS) 



COMARCA DE CONCHAS-SP  
(MUNICÍPIOS DE ANHEMBI E CONCHAS) 

Situação em Julho de 2013 

zoom na 

próxima 

tela 



COMARCA DE CONCHAS-SP  
(IMÓVEIS A SEREM DELIMITADOS JÁ IDENTIFICADOS) 



MUNICÍPIO DE CONCHAS-SP  
(situação em 19 de março de 2014) 



INTERCONEXÃO 

CADASTRO E REGISTRO 

 

Criação do 1º CTM do Brasil 
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Como Atuar com o Geo? 

Retificação como outra qualquer 

 único adendo: exigir prévia certificação do Incra 

 planta, memorial, ART, anuências, notificações 

(não muda nada! a planta do Sigef não supre!) 

 qualificação registral: competência privativa 

Novas Regras (23/11) 

 Sigef: automação da certificação 

 imóvel: matrícula 

 CNIR: CTM (cadastro territorial multifinalitário) 



Sigef - Plataforma Amigável 

Completa Automação do Geo 

 análise manual substituída pela eletrônica 

 exceto em casos especiais (ex.: cancelar certificação) 

 qualificação jurídica: competência privativa do 

registrador imobiliário 

 Incra não fará mais análise do título de propriedade 

 interconexão cadastro e registro "on line" 

 não haverá mais envio de papel 

 a certificação, que demorava de 6 meses a 3 

anos, passou a ser efetivada em... 

poucos segundos!! 





Planta do Imóvel  gerada pelo Sigef 

Retificação com geo é 

bem mais simples  

do que  a  "retificação 

comum sem geo" 



AS QUATRO ÚNICAS  

QUESTÕES DE MÉRITO  

QUE INVIABILIZAM A 

RETIFICAÇÃO 



DESCARACTERIZAÇÃO DA  

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

1. inclusão de área não titulada à área registrada  
(ex.: parcela de área do vizinho com a sua anuência); 

2. levantamento de parcela do imóvel de posse 

exclusiva do condômino  
(inexiste “fração ideal localizada” - salvo para usucapião); 

3. várias matrículas numa única poligonal sem 

que seja possível a sua fusão  
(ex.: titulares diferentes); 

4. inclusão de área pública no levantamento  
(ruas, estradas, rios públicos, ferrovias, escolas). 



DESCARACTERIZAÇÃO DA  

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

1. inclusão de área não titulada à área registrada  
(ex.: parcela de área do vizinho com a sua anuência); 

2. levantamento de parcela do imóvel de posse 

exclusiva do condômino  
(inexiste “fração ideal localizada” - salvo para usucapião); 

3. várias matrículas numa única poligonal sem 

que seja possível a sua fusão  
(ex.: titulares diferentes); 

4. inclusão de área pública no levantamento  
(ruas, estradas, rios públicos, ferrovias, escolas). 

Qualquer dessas quatro 

hipóteses inviabiliza a 

Retificação de Registro 
(com ou sem geo) 



obrigado! 
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