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RESUMO 

 

O presente trabalho busca expor certos aspectos desencadeados na área cível e notarial pela 

elaboração do georreferenciamento de imóveis rurais. Elucida-se com a pesquisa que houveram 

reflexões geradas pelo georreferenciamento no âmbito notarial e cível, de forma a influenciar 

as retificações matriculares realizadas tanto no âmbito extrajudicial quanto no procedimento de 

jurisdição voluntária. Também foi possível se verificar que o georreferenciamento passa a ser 

necessário nos casos de usucapião judicial e extrajudicial, o que tende a causar aumentos de 

lides envolvendo a posse e propriedade de imóveis devido à constatação de inconsistências 

matriculares. Verificou-se que a elaboração do georreferenciamento pode gerar a dispensa de 

produção de prova pericial nas ações demarcatórias e divisórias, estimulando a celeridade e 

economia processual. Por fim, houve a constatação de que o mapeamento rural pode gerar 

insegurança jurídica nos contratos ad mensuram, em virtude da imposição de medidas 

discrepantes pelos julgadores aos jurisdicionados.  

 

Palavras-chave: Especialidade. Celeridade. Propriedade.  

 

 

GEOREFERENCING OF RURAL PROPERTIES AND THE CIVIL AND NOTARIAL 

IMPLICATIONS 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to uncover certain aspects prompted in the civil and notarial areas by the 

use of georeferencing of rural buildings. The research has shown that there have been reflections 

generated by georeferencing on the civil and notarial spheres, which have influenced the 

registration rectifications carried out both in the extrajudicial sphere and in the processes of 

voluntary jurisdiction. It was also noted that georeferencing becomes necessary in the cases of 

judicial and extrajudicial usucaption, which may generate an increase in cases involving the 

possession and ownership of properties due to the detection of registration inconsistencies. The 

application of georeferencing might result in the dismissal of the production of expert evidence in 

the cases of demarcation and partitioning, prompting processual promptness and saving. Finally, 

it was noted that rural mapping might result in legal uncertainty in ad mensuram contracts, due to 

the imposition by the judges of discrepant measurements to the jurisdictionals. 

 

Keywords: Expertise. Promptness. Ownership. 

 

 



 
 

1.  INTRODUÇÃO  

 

O georreferenciamento é uma nova técnica de definição topográfica de imóveis, tendo 

sido implementado como meio de “recadastramento imobiliário compulsório de toda a área 

rural”, conforme bem descreve Serra (2013, p. 54). O referido procedimento busca conferir 

maior precisão às áreas matriculares bem como conceder maior segurança aos proprietários e 

adquirentes de imóveis, de forma a clarear e definir as limitações corretas do bem objeto de 

análise e obstar a sobreposição de áreas.  

Quando ocorre sua formalização, surgem ingerências nas áreas notariais e cíveis, de 

modo a clamarem por atitudes específicas dos interessados. No tocante às influências no âmbito 

registral, Cassettari (2013, p. 57) e Salles (2012, p. 99) destacam que estas podem desencadear 

retificações unilaterais bem como procedimentos de retificação a serem realizados no âmbito 

extrajudicial e no de jurisdição voluntária, como será aqui alinhavado.  

No que concerne às hipóteses de usucapião, seja na forma judicial ou na extrajudicial, o 

georreferenciamento se demonstra como requisito para a realização do procedimento, de acordo 

com o que dispõe os art. 2º e 10 do Decreto n. 4.449/2002, o que será foco de tratativa específica 

no presente artigo.  

Partindo para a processualística cível, a Lei n. 13.105/2015 trouxe em seu art. 573 a 

possibilidade de dispensa da produção de prova pericial quando o imóvel objeto de lide já seja 

georreferenciado, “o que simplificará bastante o procedimento e diminuirá até mesmo as 

contestações da perícia” (ABELHA, 2016, p. 811), gerando maior economia e celeridade 

processual, pelos fundamentos trabalhados adiante.  

Por fim, há que se destacar a insegurança jurídica desencadeada na modalidade de 

vendas ad mensuram, em especial pelo tratamento atribuído pelo Poder Judiciário a referidos 

tipos de negociações, em especial pela ausência de definição exata da lei e de seus termos aos 

jurisdicionados, bem como pelo desconhecimento de suas implicações práticas pelos julgadores 

das causas que envolvam o georreferenciamento.  

 

2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

2.1. DEFINIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 

 

A priori cabe expor que imóveis rurais são bens, eis que passíveis de apropriação e 

exercício de labor lucrativo pelos sujeitos de direito do ordenamento jurídico vigente (LÔBO, 
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2009, p. 199). Venosa (2013, p. 120) profere um alerta acerca da existência de dissonância entre 

a doutrina no tocante a diferenciação ou semelhança entre a titulação de bens e coisas, expondo 

que bens correspondem a coisas que detém capacidade valorativa não necessariamente de cunho 

pecuniário.  

São vários os critérios para definição de imóveis rurais desenvolvidos pela legislação 

nacional. A primeira e a que será utilizada como alicerce do presente trabalho está contida no 

art. 4º, inciso I, da Lei n. 4.505/1964, também chamada de Estatuto da Terra: 

  

Art. 4º Para os efeitos desta Lei definem-se:  

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua 

localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, 

quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. 

 

Resta clara a presença de elementos cumulativos para a caracterização do mencionado 

bem, sendo estes correspondentes ao prédio rústico, à área contínua situada em qualquer 

localização e que sua destinação seja voltada para as atividades agrárias. 

Prédios, “[n]o sentido jurídico, abrange o solo e suas benfeitorias (casa etc.) que a ele 

se incorporam; bem imobiliário” (GUIMARÃES, 2013, p. 535), ou seja, congloba tanto as 

parcelas do solo quanto suas eventuais edificações, sendo indiferente a quantidade de 

pavimentos existentes nestas. No que concerne à qualificação de rústico, percebe-se a ligação 

com a destinação do imóvel, visto que estes são definidos de forma miscigenada, como explica 

Manus (2012, p. 54): 

 

(...) a propriedade, localizada no campo, ou na cidade, mas cuja destinação é a 

atividade agrícola de qualquer tipo. Pode ser considerado prédio rústico uma gleba de 

terra, situada na zona urbana, com edificação ou não, que se destina à plantação.  

 

Quanto às áreas contínuas, estas são assim consideradas como um único imóvel, 

independentemente de registro que pertencem ao mesmo proprietário ou posseiro, de forma 

individual ou em comum (condomínio ou composse), sendo indiferente o fato de estarem 

situadas em municípios diversos, em zonas rurais ou urbanas, bem como de estarem presentes 

interrupções físicas, desde que mantida a unidade econômica, ativa ou potencial (INCRA, 

2015).  

No campo do direito tributário, não houve especificação legal acerca dos imóveis rurais, 

reservando-se a tratar somente dos urbanos em seu art. 32, deixando como critério aplicável à 

omissão o de exclusão, fazendo uso do raciocínio “tudo que não for urbano é rural” (BORGES, 

2012, p. 363). Referido dispositivo descreve como requisito mínimo a existência de ao menos 
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02 (dois) dos seguintes itens construídos ou mantidos pelo Poder Público, de forma cumulativa: 

Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; Abastecimento de água; Sistema 

de esgotos sanitários; Rede de iluminação pública, com ou sem postes para distribuição 

domiciliar; Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros 

do imóvel considerado. Poderá ser considerada como área urbana, urbanizável ou de expansão 

urbana, os loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, indústria 

ou comércio.  

Muito embora seja de responsabilidade dos “municípios, por meio de lei, delimitar a sua 

zona urbana e, por exclusão, a rural” (MARTINS; NASCIMENTO, 2011, p. 504-505), 

consolidou-se o entendimento de que deve ser adotado o critério da destinação econômica do 

imóvel, isto é, caso o imóvel seja destinado à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária 

ou agroindustrial, haverá a incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural, 

independentemente de sua localização e não o imposto relativo à propriedade predial e 

territorial urbana (SABBAG, 2016), conforme pode-se perceber na jurisprudência abaixo 

colacionada.  

 

TRIBUTÁRIO. IPTU x ITR. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. 

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. ITR. INCIDÊNCIA. 

TEMA JÁ APRECIADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS 

(REsp 1112646/SP). NATUREZA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES 

DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA 

CORTE SUPERIOR. 1.  A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que 

incide o ITR e, não, o IPTU sobre imóveis nos quais são comprovadamente utilizados 

em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que 

localizados em áreas consideradas urbanas por legislação municipal. 2. No REsp 

1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/08/2009, 

submetido ao Colegiado pelo regime da Lei nº 11.672/08 (Lei dos Recursos 

Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, reafirmou-se o posicionamento 

acima exposto 3. No presente caso, o acórdão recorrido é claro em afirmar que o 

imóvel destina-se à exploração econômica agroindustrial. Assim, para mudar tal 

entendimento, seria imprescindível adentrar a seara dos fatos para apurar, conforme 

alega o recorrente, que o imóvel em questão possui natureza industrial, o que esbarra 

na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial". 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 80.947/ES, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

28/02/2012, DJe 08/03/2012) – grifos nossos. 

 

Firmado tal entendimento, a Segunda Turma do STJ promulgou o informativo nº 0240, 

no período de 21 de março a 1º de abril de 2005, o qual estampa a seguinte redação: 

IPTU. ITR. LOCALIZAÇÃO. IMÓVEL. A localização do imóvel não é suficiente 

para que se decida entre a incidência de IPTU ou ITR. Há que se observar sua 

destinação econômica.  
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Sendo assim, conclui-se que existem diversas peculiaridades a serem observadas para a 

conceituação do que se considera imóvel rural, cabendo ao aplicador da norma analisar a 

casuística a fim de assegurar a tomada de decisão mais correta de acordo com o contexto fático 

(FARÁG, 2008, p. 227).  

 

2.2.  DEFINIÇÃO DE MÓDULOS FISCAIS E RURAIS 

 

A legislação agrária estabelece dois conceitos dependentes entre si, mas com ideais 

diferenciados. Em se tratando de módulos fiscais cabe discorrer que, conforme define o art. 50 

da Lei n. 4.504/1964 combinado com o Decreto n. 84.685/1980, estes serão fixados por cada 

município, definidos de modo expresso os hectares, considerando o tipo e a renda proveniente 

da exploração predominante dos imóveis rurais da localidade, explorações não predominantes 

que influenciam na municipalidade em virtude de sua renda ou área utilizada, bem como o 

conceito de propriedade familiar (POLÍZIO JÚNIOR, 2014, p. 35). 

No que condiz aos módulos rurais, tal definição possui uma função dúbia, qual seja a de 

fornecer maior estabilidade econômica e assegurar o bem-estar dos agricultores, de forma que 

os municípios estabeleçam uma quantidade mínima de hectares para que não se dê origem a 

inúmeros minifúndios que não irão assegurar as duas funções retromencionadas. Juliane 

Aparecida Kerkhoff e Silvio Cesar de Castro (2009, p. 206) esclarecem que dispõe a Lei n. 

8.629/1993 em seu art. 4º incisos II e III que será considerada como pequena propriedade o 

imóvel rural de área de até 4 (quatro) módulos fiscais e como média propriedade, o imóvel rural 

de área superior a 4 (quatro) e de até 15 (quinze) módulos fiscais. 

 

2.3. DEFINIÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO 

 

Historicamente, pela curiosidade e pela necessidade humana em se localizar e navegar 

ao redor do globo, passou-se a buscar o desenvolvimento de diversos mecanismos e técnicas 

que viriam, posteriormente, a servir como guia nos tempos de exploração. Por exemplo, um 

grande marco foi a invenção da bússola, o que revolucionou as navegações marítimas, 

possibilitando as grandes viagens pelos quatro cantos do mundo (AMARAL; COLAÇO; 

MOLIN, 2015, p. 23).   

Com o passar do tempo, as necessidades se diversificaram e se multiplicaram, quando 

no início da Guerra Fria houve o lançamento do “Sputnik 1” pela União Soviética, em 4 de 

outubro de 1957. Com isso, ocorreu a abertura da chamada “Corrida espacial”, a qual 
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possibilitou grande avanço nos estudos geoespaciais (AMARAL; COLAÇO; MOLIN, 2015, p. 

24). 

Nos dias atuais, existem diversos Sistemas de Navegação Global por Satélites, 

chamados de GNSS (do inglês Global Navegation Sattelite Systems), dentre eles, o GLONASS 

desenvolvido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o CNSS criado pela China, o 

GPS gerado pelos Estados Unidos e o GALILEO, ainda em processo de construção pela Europa. 

Tomando em conta a diversidade de GNSS desenvolvidos, vê-se a possibilidade de 

mapeamento de todo o território global. (AMARAL; COLAÇO; MOLIN, 2015, p. 27). 

Com isso, surgiu a possibilidade do georreferenciamento, o qual é uma descrição de 

determinado imóvel por meio da inclusão de marcos geodésicos delimitados por satélites em 

órbita geoestacionária onde se define a latitude, longitude e altitude de tais, a fim de mapear 

com extrema precisão o terreno a ser mensurado (CASSETTARI, 2013, p. 54). 

 

2.4. DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, restou definido que “a propriedade 

atenderá sua função social”, como exatamente dispõe seu art. 5º, XXIII.  Citada disposição vem 

com o intuito de trazer certas limitações ao exercício do direito de propriedade, eis que são 

impostas certas condições ao proprietário do bem, sendo que tais previsões legais se definem 

como “cláusulas restritivas expressas”, de acordo com o que Marcelo Novelino (2013, p. 534). 

Constam na Constituição Federal outros exemplos de cláusulas restritivas expressas ao 

exercício do direito de propriedade, constando tais instrumentos constitucionais na forma de 

desapropriação (Art. 5º, XXIV, Constituição Federal), usucapião constitucional (Art. 183 e art. 

191, Constituição Federal), confisco (Art. 243, Constituição Federal), requisição civil e a militar 

(Art. 5º, XXV e art. 139, VII , ambos da Constituição Federal).  

Para que ocorra o correto cumprimento da função social da propriedade rural, o texto 

constitucional prevê em seu art. 186 requisitos cumulativos, sendo estes conceituados na Lei n. 

8.629/1993, em seu art. 9º. Mencionada disposição define como pontos simultâneos de 

cumprimento, o aproveitamento racional e adequado da propriedade, a utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis bem como a preservação do meio ambiente, a observância das 

disposições que regulam as relações de trabalho, além da exploração que favoreça o bem-estar 

dos proprietários e trabalhadores.  

Da análise do dispositivo legal transcrito, observa-se que “a terra rural não é mais vista 

como um mero bem a ser contabilizado como patrimônio ou de uma empresa (...), mas é 
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apresentada como um meio de produção sujeito ao bem comum” (CHACPE, 2014, p. 2). Desta 

feita, esta passou a ser valorizada não apenas pela sua capacidade de gerar lucros de ordem 

material, mas também de ordem social.   

Assim, resta justificada a necessidade de controle e estímulo de produção de matérias 

básicas à manutenção da sociedade, entretanto, deve-se manter elevada a atenção no combate 

ao oportunismo de pequenas parcelas populacionais que podem se valer da legislação para 

legitimar um verdadeiro roubo às classes produtoras, no qual o Estado realiza a retirada do 

patrimônio de efetivos trabalhadores e produtores de riquezas e os concede de mãos abertas 

àqueles que sequer detêm vontade e tampouco aptidão técnica para fazer germinar uma semente 

em solo fértil.  

 

3. DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO 

3.1. FUNÇÃO DO DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO 

 

Possuindo relevante atuação na garantia da ordem social e da segurança jurídica, em 

virtude do seu modo de atuação, o direito registral assegura a paz social a partir do momento 

em que passa a registrar negócios jurídicos realizados entre os entes particulares e/ou públicos, 

assegurando de modo autêntico, público, seguro e eficaz os atos de acordo com ele realizados. 

Assim estabelece o caput do art. 1º da Lei n. 6.015/1973 combinado com o art. 1º da Lei n. 

8.935/1994, respectivamente: 

Art. 1º Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação 

civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao 

regime estabelecido nesta Lei. 

Art. 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. 

 

A autenticidade concede a presunção Juris tantum de legalidade, validade e legitimidade 

dos atos e documentos objetos de registro, não abrangendo o seu conteúdo. Somente será 

possível sua invalidação por meio de comprovação de ocorrência de vício insanável ou 

irregularidades quando de sua constituição, desvirtuando sua forma, finalidade ou propósito e 

desde que não tenha ocorrido a superação, correção ou convalidação do ato de registro 

incorreto. Já a segurança é atributo fundamental do ato de registro, visto que concede caráter 

imutável ao mesmo. Nesta toada, Venicio Salles (2012, p. 13) aponta: 

 



10 

 

É oportuno lembrar que o Direito Registral se arma e estrutura fundamentalmente sob 

os efeitos do princípio da segurança jurídica, que envolve a imutabilidade das 

instituições e a estabilidade dos direitos, o que revela a importância estrutural desse 

atributo em consideração.  

 

 

 Há limitação constitucional quanto à prejudicialidade por meio de lei quanto ao ato 

jurídico perfeito, em seu art. 5º, XXXVI1, ocorrendo a perfectibilização deste quando da 

conclusão das formalidades legais concernentes aos atos de registro. Sendo assim, a atribuição 

de fé pública por meio do competente registro, torna-se mais um meio de imputar segurança ao 

negócio jurídico realizado não somente entre as partes, mas também perante terceiros.  No 

que concerne à eficácia dos atos de registro, esta diz respeito às consequências esperadas dos 

registros e averbações elaborados. O direito de propriedade possui como característica o 

alargamento da eficácia dos atos de registro, vez que quando da conclusão do registro e/ou 

averbação na matrícula do imóvel, por exemplo, o que ali está disposto terá oponibilidade erga 

omnes, estando tal ideia coligada à publicização dos atos, uma vez que os interessados poderão 

realizar a consulta acerca de eventuais pendências envolvendo o imóvel por meio de solicitação 

junto ao órgão registral.  Assim disserta Serra (2013, p. 16): 

 

Para atingir tal finalidade remota, vale-se da publicidade, a qual é a finalidade próxima 

do registro. Inscrevendo fatos juridicamente relevantes e publicando direitos, 

presumidamente conhecidos de todos, é que se busca conferir segurança jurídica ao 

sistema registral imobiliário.  

 

Ante ao aqui alinhavado, observa-se que o direito registral visa conceder autenticidade 

aos atos registrados, assegurando presunção relativa de veracidade aos preceitos de validade, 

oportunizando a coletividade o conhecimento do que fora realizado por meio da publicidade, 

bem como gerando eficácia aos atos formulados. Sendo assim, conclui-se como atividade 

essencial à segurança jurídica. 

 

3.2. PRINCÍPIOS REGISTRAIS DO DIREITO IMOBILIÁRIO 

 

Os princípios são ideais centrais das sistemáticas jurídicas, tornando-se fundamentos 

essenciais à manutenção e organização destas, concedendo métodos interpretativos adequados 

aos usuários do direito (MELLO, 2004, p. 451). Partindo de tal premissa, o entendimento da 

essencialidade de construções principiológicas nos ordenamentos normativos clarifica a 

necessidade de formulação destes para a origem de um sistema deontológico escorreito.  

                                                           
1 Art. 5º. XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
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Para Salles (2012, p. 17) “[o] sistema registral, que é um subgrupo do sistema 

administrativo, estrutura-se com base em seus princípios, que devem ser extraídos e colhidos 

do próprio ordenamento, do próprio sistema registral”, confirmando a essência de que a área 

registral possui a natureza de um microssistema, por possuir além de regramento específico, 

princípios próprios.  

 Tendo o Título I da Constituição Federal destacado os “Princípios Fundamentais”, 

observa-se que há uma extração conceitual da palavra “Princípio” como sendo derivada do 

campo metajurídico, ou seja, “toda normatização jurídica e todo agir político-institucional do 

Estado brasileiro deverão necessariamente submeter-se aos princípios ali inscritos” (CERVO, 

2005, p. 64). Desta feita, como se observará adiante, existem princípios que informam a 

finalidade dos serviços registrais, os requisitos de seus atos e, ainda, os efeitos dos atos a eles 

atribuídos (SERRA, 2013, p. 125).  

 

3.2.1. PRINCÍPIO DA UNITARIEDADE MATRICIAL  

 

Aludido princípio decorre da interpretação do artigo 176, §1º, inciso I, da Lei n. 6.015 

de 31 de dezembro de 1973, o qual possui a seguinte redação: 

 

Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao 

registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. 

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: 

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro 

a ser feito na vigência desta Lei; 

 

No momento em que o legislador define que haverá matrícula própria para cada imóvel, 

estabelecendo que cada bem imóvel deve possuir apenas uma matrícula, obstando confrontos 

de informações entre matrículas que versem acerca do mesmo imóvel. Com isso, o Poder 

Legislativo definiu que cada matrícula necessita dispor apenas acerca de um imóvel por 

completo, sendo gerada a “impossibilidade de abertura de matrículas de frações ideais, tendo 

em vista que a fração ideal nada mais é do que a parte de um todo” (SERRA, 2013, p. 126).  

Caso fosse possível a abertura de matrículas de frações ideais de um todo, por lógica, 

haveria coexistência de matrículas imobiliárias, já que uma seria condizente ao imóvel em sua 

integralidade, e a outra disporia somente sobre a fração ideal, gerando problemas de diversas 

ordens organizacionais. Em grande parte, a obrigatoriedade de aplicação do 

georreferenciamento se dá em virtude deste princípio, visto que o mesmo busca obstar a 

incorreção de matrículas, exaurindo quaisquer tipos de sobreposições matriculares.  
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3.2.2. PRINCÍPIO DA INSCRIÇÃO 

 

O princípio da inscrição visa definir os efeitos das anotações averbadas nas matrículas 

de imóveis, seguindo o que determina o artigo 1.227 da Lei n. 10.406/20022, o qual estabelece 

que somente haja a aquisição dos direitos reais decorrentes de atos constitutivos ou translativos 

entre vivos com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.  

Serra (2013, p. 127-129), seguindo o que leciona o artigo 172 da Lei n. 6.015/19733, 

classifica as inscrições que não originam um direito real, mas que apenas servem para 

conhecimento de terceiros e concedem ao titular o direito à disponibilidade da coisa, como 

sendo inscrições declarativas integrativas ou inscrições declarativas preventivas. A primeira 

detém como fim a publicidade do direito declarado, bem como assegura a sequência de 

domínio. Já a segunda possui como objeto a publicidade de registros efetuados, tais como as 

decorrentes de arrestos.  

O mesmo expõe que as inscrições que dão origem a um direito real que não pertencente 

ao proprietário do imóvel são denominadas de inscrições constitutivas. São exemplos as 

constituições hipotecárias e usufrutuárias. Já as inscrições em que o adquirente possui como 

objetivo a alteração de propriedade são chamadas de inscrições translativas (SERRA, 2013, p. 

127-129).  

Disserta ainda que existem as inscrições extintivas, consumando-se pelas averbações de 

cancelamento. A extinção do direito real pode ser decorrente de determinado cancelamento de 

registro prévio válido, o qual gerará efeitos ex nunc, já que não há nulidade quando da 

constituição da inscrição. Outro modo de finalização do direito real é gerador de efeitos ex tunc, 

já que existem atos judiciais que definem a extinção do registro, eis que o direito originário é 

eivado de vício (SERRA, 2013, p. 127-129). . 

Desta feita, denota-se que todos os atos inscritos nas matrículas irão gerar efeitos, seja 

para declarar e integrar uma circunstância, declarar e prevenir certo direito, ora constituir algum 

e, da mesma forma, extingui-los, gerando efeitos retroativos quando o ato inicial foi viciado e 

não retroativos quando corretos.  

 

                                                           
2 Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com 

o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos 

neste Código. 
3 Art. 172 - No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos 

constitutivos, declaratórios, translativos e extintos 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 a sua disponibilidade.     
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3.2.3. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE OU TRATO SUCESSIVO  

 

Descrito no artigo 195 da Lei n. 6.015/19734, o princípio da continuidade estabelece 

que, sendo o ato a ser registrado dependente de registro prévio, este não poderá ser consumado 

até a regularização da situação anterior, eis que o próprio Código Civil em seu artigo 1.2465 

definiu como marco da produção de eficácia do registro a prenotação no protocolo matricular. 

Sendo assim, a lei estabelece um “liame rigoroso em toda a cadeia filiatória entre o titular do 

domínio indicado no fólio e aquele que realiza a alienação ou efetiva a oneração.” (SALLES, 

2012, p. 27).  

Ocorre que, muito embora a regra seja a obediência da continuidade dos registros à 

competente matrícula, há exceções quanto às formas originárias de aquisição de propriedade, 

por sua natureza desvinculada de atos do eventual antigo proprietário. Tomaszewski (2010, p. 

486) apregoa como ressalva os negócios jurídicos celebrados de modo anterior à vigência do 

Código Civil de 1916, posto que os atos registrais à época eram facultativos. Por fim, a última 

restrição à normalidade provém de sentença judicial, ocorrendo de modo unilateral, visando a 

desapropriação do imóvel. 

Sendo assim, pode-se observar que os atos de registro devem ser feitos um seguido ao 

outro, de forma a estabelecer que um dê continuidade ao outro, gerando uma ordem sequencial 

entre os mesmos, definindo de modo seguido os atos ocorridos em relação à matrícula objeto 

de análise.  

 

3.2.4. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

A Lei n. 6.015/1973 expõe em seu artigo 167 um rol de direitos que devem ser 

registrados nas matrículas dos imóveis, apresentando exceções à obrigatoriedade em seu artigo 

1696. Com a análise da combinação dos dispositivos legais retromencionados, é possível 

concluir que há disposição expressa dos direitos que podem ser inscritos perante os órgãos 

                                                           
4 Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia 

matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. 

5 Art. 1.246 - O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o 

prenotar no protocolo. 
6 Art. 169 - Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do 

imóvel, salvo: I - as averbações que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda 

que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição; II – os registros relativos a imóveis situados em 

comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer 

constar dos registros tal ocorrência. III - o registro previsto no n° 3 do inciso I do art. 167 e a averbação prevista 

no n° 16 do inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante 

apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a 

coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador.          
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registrais e que não há margem de escolha do interessado levar a registro ou não, desde que não 

se enquadre na regra excepcional (SERRA, 2013, p. 133). 

Digno de destaque que “[a] enumeração constante do n. I do art. 167 é exemplificativa, 

na medida em que não esgota todos os registros possíveis.” (GENEVIVA, 2009, p. 167) e 

seguindo o raciocínio, prevê a lei em debate, em seu art. 168 define que, havendo legislação 

cível genérica de registro, deverá ser adequada pelo aplicador ao caso para que se concretize o 

ato. Pode-se verificar como hipótese de situação alheia às descritas no art. 167 a averbação de 

gravame derivado de Reserva Particular do Patrimônio Natural, com previsão no art. 21, §1º da 

Lei n. 9.985/20007. 

Por tais fatores, observa-se que a legalidade deve ser estritamente observada quando dos 

registros e averbações realizadas, eis que, existindo disposição expressa, os atos de registro 

devem observar a vontade do legislador de forma a conceder segurança jurídica aos 

interessados. 

 

3.2.5. PRINCÍPIO DA ROGAÇÃO OU INSTÂNCIA 

 

Tomando por base que a palavra “rogação” está colecionada a “rogo”, definida como 

“[p]edido, reivindicação” (GUIMARÃES, 2013, p. 588), o princípio ora debatido condiz à ideia 

de que se faz necessária a requisição do interessado para que o notário realize a devida atividade 

notarial. Nesse sentido, o ideal busca afastar atos de ofício do ente (DIP, 2006):  

 

Com efeito, a inauguração de uma singular atividade notarial não pode derivar de 

atuação oficiosa do notário, exigindo um actante que rogue a prática funcional com 

alguma indicação teleológica. Todavia, a partir desta rogação, o notário atua em larga 

medida de maneira oficial, de sorte que a rogação está ligada ordinariamente aos fins, 

mas o notário elege os meios e pratica-os de acordo com as exigências particulares 

ditadas segundo o cavere e as regras “técnicas”.  

 

É preciso atentar-se quando da interpretação do princípio alinhavado, eis que os atos 

notariais são regidos por formalidades descritas em lei e, por isso, em determinados momentos, 

os mesmos serão praticados de modo diverso do requerido, mas sempre atendendo a intenção 

do interessado, seguindo os artigos 107 e 112 da Lei n. 10.406/2002.  

Ademais, a Lei dos Registros Públicos, de n. 6.015/1973, descreve em seu artigo 213, 

inciso I, seis exceções ao aqui versado, expondo hipóteses de atuações do notário que 

                                                           
7 Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o 

objetivo de conservar a diversidade biológica. § 1º. O gravame de que trata este artigo constará de termo de 

compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público e será averbado 

à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 
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independem de requerimento, apresentando a intenção do legislador em dar maior celeridade à 

manutenção das informações atualizadas nos registros públicos, de forma a possibilitar a 

indicação ou atualização de confrontação, a retificação que vise a indicação de rumos, ângulos 

de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das 

medidas perimetrais ou a reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante 

que já tenha sido objeto de retificação, por exemplo.  

 

3.2.6. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 

 

Visando assegurar melhor clareza e segurança jurídica, o princípio da especialidade 

surge na lei como forma de definir requisitos básicos e essenciais das inscrições registrais. É 

exposto pela Lei n. 6.015/1973, em seu art. 176, §1º, 4, alíneas “a” e “b”, a qualificação 

completa do proprietário, seja pessoa física ou jurídica, de forma a garantir a claridade de sua 

identificação.  

Venicio Salles (2012, p. 27-30) classifica o princípio em questão em duas categorias de 

especialidade, a subjetiva e a objetiva. O doutrinador define sendo concernente à especialidade 

subjetiva os aspectos qualificativos e identificativos dos integrantes da relação jurídica e 

integrando a especialidade objetiva a qualificação do bem, como seus aspectos físicos e sua 

localização, em que há total integração prática com a inserção do georreferenciamento.  

 

3.2.7. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

Gigantesca função possui o princípio da publicidade para o direito registral imobiliário, 

vez que o mesmo detém a incumbência de dar ciência a terceiros do que for registrado, exceto 

nas hipóteses de sigilo àqueles que não são possuem acesso aos conteúdos sigilosos, bem como 

sacrifica parcela da intimidade dos sujeitos da relação registral acerca de seus bens e direitos 

com o finco de garantir o acesso aos atos registrados pelo público e ainda garante a formulação 

de gráficos para estudos de informações de interesse nacional e fiscalização pública, conforme 

Geneviva (2009, p. 50) explica. 

 

3.2.8. PRINCÍPIO DA FÉ PÚBLICA 

 

Fé pública é a aquilo que denota uma “presunção legal de autenticidade, verdade ou 

legitimidade de ato que emana de autoridade ou de funcionário devidamente autorizado, no 

exercício de suas funções” (GUIMARÃES, 2013, p. 535). A autorização estatal para tal ato 
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consta na Carta Constitucional, em seu art. 236, diante de sua gigantesca importância para a 

manutenção da segurança jurídica8, a qual se estabelece também que haverá Lei disciplinando 

a responsabilidade civil e criminal dos notários, oficiais de registro e de seus prepostos, além 

de definir a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.  

Pode-se entender com o estudo do art. 1.245, §2º da Lei n. 10.406/20029 e do art. 252 

da Lei n. 6.015/7310 que somente haverá o desfazimento, anulação, extinção ou rescisão do ato 

praticado quando houver demanda própria determinando a invalidação do mesmo, precedendo 

o devido cancelamento de tal. Assim foi aplicado pelo STJ: 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE CUJO 

REGISTRO DE TITULARIDADE É QUESTIONADO EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DESTE FATO PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA 

DO SISTEMA REGISTRAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. Os 

espólios de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga 

detêm legitimidade para figurar no polo ativo das ações reivindicatórias ajuizadas 

contra os ocupantes do loteamento denominado Condomínio Porto Rico, localizado 

na cidade de Santa Maria/DF. 2. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, 

a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada 

no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. 3. Não basta, 

para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação 

tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência definitiva. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 990.507/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 01/02/2011) – grifos nossos. 

Ante o exposto, verifica-se tamanha relevância do cumprimento de todos os requisitos 

legais para que o ato seja convalidado, de forma a justificar sua validade perante terceiros. 

Assim pode-se verificar quando da elaboração do georreferenciamento, já que somente poderá 

ocorrer alguma retificação na matrícula quando existente alguma incorreção debatida por meio 

de ação própria, expondo ainda mais sua relevância, tendo em mente que restou estabelecida a 

necessidade de lide própria para sua afetação, não podendo sequer ocorrer de modo incidental.  

 

3.2.9. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO  

 

Buscando assegurar direitos de terceiros de boa-fé, o sistema do fólio real possibilita 

que seja possível constatar todas as discussões que envolvam o imóvel em foco, visto que torna 

                                                           
8 Como se depreende, temos que atribuir à atividade notarial pelo seu agente, autêntico jurista-documentador, 

como sendo um serviço fundamental à administração da justiça, em virtude da fé pública que envolve seu labor, 

tanto em relação à eficácia probatória, como à força executiva, alcançando sua plenitude via sentença judicial se 

instruído algum processo com atos por ele praticado. – DE REZENDE, A. C. F. Sobre a fé pública. Disponível 

em: <http://www.irib.org.br/obras/sobre-a-fe-publica>. Acesso em: 14 out. 2017. 
9 Art. 1.245. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e 

o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 
10 Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se 

prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. 

http://www.irib.org.br/obras/sobre-a-fe-publica
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como dever do proprietário e até do ente registral averbar os atos que lhes incumbem na 

matrícula do imóvel, como descrito no art. 169 da Lei n. 6.015/1973. 

Entretanto, a legislação impõe exceções a tal regra, como ocorre no caso de registro de 

direitos reais, transferência ou averbações relativas a bens imóveis realizadas após a decretação 

da falência, salvo se houver prenotação anterior, nos termos do art. 129, VII, da Lei n. 

11.101/2005. Também necessitam de registro as aquisições ou extinções de propriedade 

derivadas de usucapião e acessão, hipóteses descritas nos art. 1.238 a 1.244, e art. 1.248 do 

Código Civil (PAIVA, 2013).  

Diante das exceções acima, houve a necessidade do Superior Tribunal de Justiça editar 

a súmula de número 375, a qual dispõe que “[o] reconhecimento da fraude à execução depende 

do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, 

pacificando o entendimento acerca da necessidade de registro da penhora para reconhecimento 

da fraude à execução, posto que houvesse discussão acerca do dever de averbação prévia desta.  

 

3.3. GEORREFERENCIMENTO E O PROCEDIMENTO RETIFICATÓRIO 

 

Ab initio, cabe esclarecer que com a Lei n. 10.931/2004, houve a imposição de medidas 

desburocratizantes, acarretando maior mobilidade nas alterações matriculares. Com a nova 

redação, o art. 213 da Lei n. 6.015/1973 trouxe duas hipóteses de atualização da matrícula, 

estando a primeira localizada na alínea d do inciso I do referido artigo e a segunda no inciso II 

do mesmo: 

 

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: 

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: 

(omissis) 

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

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

de área, instruída com planta e memorial descritivo que demonstre o formato da área, 

assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de 

responsabilidade técnica no Conselho competente, dispensada a anuência de 

confrontantes; 

(omissis) 

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.   

 

Como se verifica, segundo o art. 213, I, d, acima transcrito, é cabível a retificação em 

que não se modifique as medidas perimetrais, de ofício ou a requerimento do interessado, 

quando se busque a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas 
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georreferenciadas. Por esse viés, tem-se como requisito claro e essencial a não modificação das 

medidas perimetrais em tal procedimento, sendo suficiente o atendimento do Decreto n. 

4.449/2002, o qual regulamenta os imóveis rurais, garantindo maior rapidez para a finalização 

do ato.  

Tal procedimento pode ser realizado tanto de modo administrativo quanto por meio da 

jurisdição voluntária, em respeito ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Cassettari 

(2013, p. 57) indica que aqui não existe a possibilidade de alteração dos prumos do bem e 

tampouco diligências a serem realizadas, obstando quaisquer discussões acerca do imóvel em 

si, eis que toda a documentação para o conhecimento do imóvel estará à disposição para análise. 

Salles (2012, p. 99) destaca que, existindo erro matricular derivado de omissão, 

imperfeição ou distanciamento da realidade, estará presente o interesse da Administração 

Pública, ocasião em que em respeito ao princípio da autotutela, protetor do interesse 

administrativo, restará autorizada a retificação unilateral, seja por meio judicial ou extrajudicial. 

Por possuir maior ingerência no mundo dos fatos, o previsto no inciso II do artigo 

retromencionado estabelece que, somente por meio de requerimento do interessado poderá ser 

realizada a inserção ou alteração do perímetro do lote que cause ou não a interferência na área 

total do imóvel.  

Nessa circunstância, para que se realize a devida inclusão na matrícula do imóvel acerca 

do georreferenciamento, Cassettari (2013, p. 48) aponta como necessária a apresentação da 

planta e o memorial descritivo do certificados pelo INCRA, devidamente assinados por 

profissional técnico habilitado com a Anotação de Responsabilidade Técnica; a Declaração dos 

confinantes de que os limites divisórios foram respeitados com a realização do 

georreferenciamento, com firmas reconhecidas; o requerimento do interessado com declaração 

que houve o respeito dos direitos dos confrontantes; a prova de quitação dos últimos cinco 

impostos territoriais rurais, como a declaração e guia de recolhimento; também o Certificado 

de Cadastro do Imóvel Rural a ser georreferenciado; bem como a certificação do INCRA de 

que os trabalhos técnicos foram realizados em consonância com os parâmetros designados e 

que, até o momento dessa a medição, expõe que não se sobrepunha a nenhuma outra existente 

dentro dos cadastros do referido órgão.  

Buscando assegurar direitos de terceiros, obstando fraudes contra entes públicos e 

particulares, bem como garantindo o devido processo legal, sendo entendimento firmado pelo 
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Poder Judiciário de que a aquisição de sobras de área por meio do procedimento de retificação 

de registro imobiliário é inadmissível, conforme se denota da jurisprudência11: 

 

A ação de retificação de registro não se presta para a aquisição de propriedade de 

imóvel sem o correspondente título dominial, nem tampouco para o acréscimo 

significativo da área original. Recurso especial não conhecido. (REsp nº 689.628 - ES, 

Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 06 dezembro de 2005). 

 

Considerando que é dever do ente registral zelar pelo interesse de terceiros, havendo 

potencialidade de vulneração de direitos destes, eventual pedido unilateral deverá ser 

transformado em consensual no tocante à área vulnerável. Também há que se considerar a via 

contrária, a qual se dará por meio da dispensa de notificação de todos os confrontantes se 

comprovado de maneira técnica que inexiste potencial dano em face dos confrontantes em 

questão quando do pedido de retificação (SALLES, 2012, p. 106). 

Salles (2012, p. 107) também destaca a existência do duplo grau de jurisdição no 

procedimento retificatório, seja no âmbito do procedimento administrativo puro ou no de 

jurisdição voluntária. Em se tratando do procedimento administrativo puro, a decisão do Oficial 

de Registro de Imóveis deverá ser recorrida ao Juízo Corregedor Permanente e a decisão deste 

poderá sofrer recurso à Corregedoria Geral. No tocante à jurisdição voluntária, havendo 

impugnação fundamentada de algum dos interessados, o mesmo deverá ser remetido à Vara da 

Corregedoria Permanente, cabendo recurso em face de sua decisão a uma das Câmaras do 

Tribunal de Justiça em consonância com o descrito no Código de processo Civil. 

 Ante o exposto, conclui-se que haverá o cabimento da retificação de ofício ou a 

requerimento do interessado, dependendo dos reflexos gerados à coisa. Também é vedada a 

aquisição de sobras de área sem titulares de domínio bem como em situações de acréscimo 

significativo de área, sendo conferido ao registrador o poder geral de cautela, aos interessados 

o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o duplo grau de jurisdição.  

 

4. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

 

4.1. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL  

 

Entende-se por usucapião a aquisição da propriedade de coisa alheia, realizada por meio 

da posse contínua desta, com o fim de tornar-se titular da propriedade da coisa, devendo esta 

                                                           
11  No mesmo sentido: Apelação Cível n. 70008230559 - TJRS Décima Sétima Câmara Cível, Rel. DES.ª ELAINE 

HARZHEIM MACEDO; Apelação Cível n. 1.0023.04.910512-7/001 - TJMG, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Alvim 

Soares; Apelação Cível nº 1.0175.02.000517-9/001 - TJMG, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Hugo Bengtsson. 
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ser mansa e sem oposição, pressupondo lapso temporal suficiente de modo a cumprir os 

requisitos legais para tanto (PUCCINELLI JÚNIOR, 2015, p. 676). Guimarães (2013, p. 652) 

disserta que a origem etimológica da palavra provém do latim Usucapio, a qual sua tradução 

literal corresponde à “captação ou aquisição pelo uso prolongado”.  

Coelho (2013, p. 99) disserta que a continuidade é essencial para referida aquisição 

originária da propriedade já que se considera como inócuo o prazo anteriormente decorrido 

quando sofrida uma descontinuidade, mesmo que breve. Todavia, tal requisito não se confunde 

com o da inexistência de oposição, já que este pressupõe a ausência de contestação da posse 

pelo proprietário do bem, ou seja, caso o possuidor venha a perder a posse contra sua vontade 

por atos cometidos pelo dono do bem, estar-se-á afigurando a oposição pelo interessado e não 

a descontinuidade da posse.  

No tocante ao objetivo do possuidor em ter para si a coisa com o chamado animus 

domini, tal ponto pressupõe a posição do usucapiente como dono do bem objeto de usucapião, 

exteriorizando sua condição perante toda a coletividade, de forma a restar claro seu intuito de 

possuir o bem como seu (FARIAS, 2009, p. 288). 

Em se tratando do âmbito judicial, além dos requisitos ordinariamente essenciais para a 

instrução de um processo judicial que detenha como aspecto a realização de usucapião de 

determinado imóvel rural, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento realizado no 

ano de 2013, correspondente ao Agravo em Recurso Especial de n. 410.924, proveniente do 

Estado de Minas Gerais, determinou que em tais tipos de demanda o georreferenciamento deve 

ser exigido, posto que o mandado judicial que será registrado demanda a exata identificação do 

imóvel.   

A decisão em comento baseou-se no princípio da especialidade, o qual impõe a plena 

identificação dos imóveis registrados. O pronunciamento judicial em comento também 

esclarece que o art. 176, §1º, II, 3, “a”, da Lei n. 6.015/7312 traz os requisitos matriculares dos 

imóveis rurais e, com a realização da usucapião, a transmutação da titularidade da propriedade 

exige o competente registro, enquadrando-se na hipótese do §4º do referido artigo. Com a 

configuração do caso prático no mencionado §4º, a identificação do imóvel por meio do 

georreferenciamento descrita no §3º, também do art. 176 da Lei dos Registros Públicos, torna-

se obrigatória. Observar-se com a leitura dos seguintes dispositivos:  

                                                           
12 Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinada a matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos 

atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. (omissis) 3) a identificação do imóvel, que será feita 

com indicação: a - se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas 

características, confrontações, localização e área; 
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Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao 

registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. 

(omissis) 

§3º Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis 

rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do §1º será obtida 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, geo-referenciadas 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 quatro módulos fiscais.   

§4º A identificação de que trata o §3º tornar-se-á obrigatória para efetivação de 

registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por 

ato do Poder Executivo. 

 

Não obstante, a redação do acima transcrito, o legislador pensou por bem em enfatizar 

a necessidade de instrução dos autos processuais com a imposição específica de que, em se 

tratando de autos judiciais que envolvam imóveis rurais, faz-se necessário a presença do 

georreferenciamento para a instrução processual, consonante se denota do voto da Ministra 

Relatora do Recurso Especial acima mencionado, ressaltando o descrito no art. 225 da Lei n. 

6.015/73, em seu §3º: 

 

§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, geo-

referenciadas 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 quatro módulos fiscais. 

 

 
Por fim, há que se ressaltar a aplicação das exigências descritas de modo a respeitar a 

vigência da legislação em questão. Diante de tal fator, o Decreto n. 5.570/2005 que gera 

influência ao Decreto n. 4.449/2002, definiu: 

 

Art. 2º  A identificação do imóvel rural objeto de ação judicial, conforme previsto 

no § 3o do art. 225 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, será exigida nas 

seguintes situações e prazos: 

I - imediatamente, qualquer que seja a dimensão da área, nas ações ajuizadas a partir 

da publicação deste Decreto; 

II - nas ações ajuizadas antes da publicação deste Decreto, em trâmite, serão 

observados os prazos fixados no art. 10 do Decreto no 4.449, de 2002.  

 

 

Sendo assim, verifica-se plena ingerência no art. 225, §3º da Lei n. 6.015/73, por definir 

em seu caput a forma de aplicação imediata a partir da publicação do Decreto em questão, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm#art225§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4449.htm#art10
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qual ocorreu em 31 de outubro de 2005 e para as ações ajuizadas anteriormente à publicação 

do Decreto n. 5.570/2005, a aplicação da regra do art. 10 do Decreto n. 4.449/200213.  

No âmbito extrajudicial, a Lei n. 13.105/2015, em seu art. 1.071 inseriu o art. 216-A na 

Lei n. 6.015/1973, o qual passa a se admitir a realização de usucapião de modo extrajudicial, 

em que o interessado devidamente representado por advogado, pleiteie pelo reconhecimento da 

propriedade do imóvel usucapiendo, apresentando:  

 

I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus 

antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias; 

II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com 

prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização 

profissional e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 

confinantes; 

III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do 

domicílio do requerente; 

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a 

continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e 

das taxas que incidirem sobre o imóvel. 

 

Observa-se que não há a imposição em referido dispositivo acerca da necessidade de 

apresentação do georreferenciamento do imóvel, todavia  “deverá ser observada a área do 

imóvel e os prazos constantes no art. 10 do Decreto nº 4.449/2002, com suas posteriores 

alterações. Caso o prazo já tenha expirado, o georreferenciamento deve ser exigido.” (IRIB, 

2016), conforme será descrito a seguir.   

                                                           
13  Art. 10.  A identificação da área do imóvel rural, prevista nos §§ 3º e 4º do art. 176 da Lei no 6.015, de 1973, 

será exigida nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento e em qualquer situação de 

transferência de imóvel rural, na forma do art. 9o, somente depois de transcorridos os seguintes prazos: I - noventa 

dias, para os imóveis com área de cinco mil hectares, ou superior; II - um ano, para os imóveis com área de mil a 

menos de cinco mil hectares; III - cinco anos, para os imóveis com área de quinhentos a menos de mil hectares; 

IV - dez anos, para os imóveis com área de duzentos e cinquenta a menos de quinhentos hectares; V - treze anos, 

para os imóveis com área de cem a menos de duzentos e cinquenta hectares; VI - dezesseis anos, para os imóveis 

com área de vinte e cinco a menos de cem hectares; VII - vinte anos, para os imóveis com área inferior a vinte e 

cinco hectares. § 1o  Quando se tratar da primeira apresentação do memorial descritivo, para adequação da 

descrição do imóvel rural às exigências dos §§ 3o e 4o do art. 176 e do § 3o do art. 225 da Lei no 6.015, de 1973, 

aplicar-se-ão as disposições contidas no § 4o do art. 9o deste Decreto. §2o  Após os prazos assinalados nos incisos 

I a IV do caput, fica defeso ao oficial do registro de imóveis a prática dos seguintes atos registrais envolvendo as 

áreas rurais de que tratam aqueles incisos, até que seja feita a identificação do imóvel na forma prevista neste 

Decreto: I - desmembramento, parcelamento ou remembramento; II - transferência de área total; III - criação ou 

alteração da descrição do imóvel, resultante de qualquer procedimento judicial ou administrativo. § 3o  Ter-se-á 

por início de contagem dos prazos fixados nos incisos do caput deste artigo a data de 20 de novembro de 2003.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm#art176§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm#art176§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015.htm#art225
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Ante ao descrito, conclui-se que tanto no âmbito judicial quanto no extrajudicial, o 

georreferenciamento será exigido para que o ato venha a se consumar, desde que respeitados os 

prazos legais para a sua obrigatoriedade.  

Por conseguinte, denota-se tamanha relevância de sua elaboração para toda a sistemática 

concernente às ações de usucapião, em que estas poderão ter seus números elevados pelo 

escoamento dos prazos para a elaboração do mapeamento do terreno rural e a possível geração 

de conflitos de interesses dos proprietários dos imóveis a serem georreferenciados.  

 

4.2. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA AÇÃO DEMARCATÓRIA E 

DIVISÓRIA 

 

Estabelece a Lei n. 13.105/2015 entre seus artigos 569 a 598 o procedimento especial 

que rege a ação demarcação e a ação de divisão de terras particulares. Ambas detém a mesma 

essência, sendo esta a de atribuir certa porção de terras a determinado indivíduo ou grupo, 

trazendo o art. 569 do Código de processo Civil os respectivos conceitos:  

 

Art. 569. Cabe: 

I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os 

respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já 

apagados; 

II - ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os 

quinhões.  
 

Diante da transcrição legal, é cabível que se entenda que a ação de demarcação se 

entende como aplicável quando o foco é “aviventar a linha divisória entre dois terrenos, ou fixar 

o limite entre eles, no caso da linha divisória ter se apagado ou se há confusão entre os imóveis” 

(PINHO, 2016, p. 419). Nesse sentido, aqui se tem como objetivo o clareamento da área 

perimetral do imóvel, de forma a evitar ingerências e confusões para com terceiros não 

constantes na competente matrícula.  

No tocante à ação divisória, Wambier et al (2016, p. 1030) esclarece que esta “tem por 

objetivo gerar sentença que desfaz o condomínio”, calcando-se referido raciocínio no art. 1.320 

da Lei n. 10.406/2002, onde se atribui ao condômino o poder de exigir a divisão da coisa 

comum. Também deve-se respeitar o direito de preferência esculpido no art. 1.322, também do 

Código Civil:  

 

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a 

um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na 

venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho e entre os condôminos 
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aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e, não as havendo, o de quinhão 

maior. 

Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e 

participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre 

estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-

se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem 

afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao 

estranho. 

 

Em ambas as hipóteses o art. 571 do Código de Processo Civil possibilita a realização 

da demarcação e divisão tanto por meio extrajudicial quanto judicial. No âmbito externo ao 

Poder Judiciário, tal diligência é passível de formalização por meio de escritura pública, 

todavia, pressupõe que todos os interessados sejam maiores, capazes e concordes. 

Santos (2017, p. 548) esclarece que sendo o meio judicial utilizado de modo subsidiário 

pelos sujeitos que cumpram os requisitos acima ou de modo obrigatório aos que não se 

enquadrem nestes, tem-se uma divisão em duas fases do referido procedimento. A primeira 

corresponde à parte que se realiza a perícia no imóvel, via de regra. Já a segunda concerne à 

sentença tipicamente jurisdicional, a qual se homologa a divisão e/ou demarcação.  

Muito embora se tenha como ordinária a realização de perícia técnica na primeira fase 

de tais procedimentos, o art. 573 do CPC concede ao juiz a discricionariedade em dispensar a 

realização de prova pericial caso o imóvel seja georreferenciado, desde que fundamente sua 

decisão, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (WAMBIER et al, 2016, p. 

1033).  

Percebe-se que com o georreferenciamento do imóvel e a devida dispensa do julgador, 

ocorrerá a superação de uma etapa extremamente custosa e morosa do processo, qual seja, a da 

elaboração de prova pericial, preservando-se e estimulando-se significativamente os princípios 

da economia e duração razoável do processo, de modo a permitir o encerramento dos processos 

em tempo razoável, obstando demoras processuais desnecessárias que atingem o direito 

material e as partes (MONTENEGRO, 2016, p. 44). 

A economia processual será acautelada com a dispensa da prova pericial de forma 

significativa, visto que esta busca conceder maior efetividade com os menores gastos 

processuais. Ademais, no âmbito do processo civil, o julgador deve tomar atitudes que visem a 

redução de atos processuais inócuos, inclusive indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias, 

conforme destaca Lunardi (2012, p. 92). O ideal em questão está disposto no art. 8º da Lei n. 

13.105/2015: 

 

Art. 8.º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa 
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humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. 

 

Na hipótese de dispensa, a duração razoável do processo é evidente, posto que a mesma 

busca a resolução mais célere da lide, de forma que se conceda às partes a “obtenção em prazo 

razoável da solução integral da lide, inclusive da atividade satisfativa” como define Santos 

(2017, p. 187). Digno de destaque que a determinação de que o processo não tenha um caráter 

perpétuo, moroso, emana não apenas do art. 4º do Código de Processo Civil, mas também do 

art. 5º da Constituição Federal, detendo caráter de norma fundamental, descrito no inciso 

LXXVIII do mencionado dispositivo, qual define que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. 

Sendo assim, enquanto um processo em que não ocorra a dispensa de prova pericial 

demanda elevados honorários periciais e até meses de espera, a demanda em que seja 

dispensada a realização de tal prova pela existência de georreferenciamento do imóvel objeto 

da lide, assegurará não apenas os direitos das partes, mas também estará respeitando a 

normativa constitucional e infraconstitucional.  

 

4.3. DA INSEGURANÇA JURÍDICA NAS VENDAS AD MENSURAM 

 

A doutrina civilista classifica como sendo tipos de vendas especiais a venda ad corpus 

e a venda ad mensuram. De acordo com Rizzardo (2006, p. 349) A primeira corresponde ao 

tipo de comercialização de certa área sem sua determinação ou fixação de preço por sua 

extensão, ocorrendo apenas a individualização da coisa por suas confrontações e peculiaridades, 

podendo inclusive ser apenas mencionada a denominação da propriedade. Diferentemente, a 

venda ad mensuram detém como base a delimitação da área do imóvel ou estabelece tal fator 

como decisivo para sua fixação de preço. 

Dispõe o art. 500 da Lei n. 10.406/2002 que aquele que adquirir determinada extensão 

de área por meio de contrato de compra e venda na modalidade ad mensuram e não havendo a 

correspondência desta com o que faticamente está se pactuando, poderá o adquirente exigir a 

complementação da área faltante por meio da ação ex empto. Não sendo possível a 

complementação de área, torna-se cabível a redibição do contrato por meio da ação actio 

redhibitoria ou o abatimento proporcional do preço, por meio da ação quanti minoris 

(GONÇALVES, 2013, p. 248).  
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Todavia, ocorrendo o excesso na área vendida, com a leitura do art. 500, §2º, do Código 

Civil14, conclui-se que o legislador estabeleceu ao comprador que devolva a monta excedente 

ou pague a diferença de valores, desde que o vendedor comprove que detinha motivos para 

ignorar a medida exata do patrimônio disposto. Em não sendo demonstrada referida 

justificativa, não será oportunizado ao alienante o pagamento da diferença de valores e nem 

devolução do excesso de terreno por parte do adquirente por se presumir que detém maior 

conhecimento de seu bem em detrimento do adquirente (GONÇALVES, 2013, p. 249).  

Define como sendo meramente enunciativa a diferença de território não equivalente a 

um vigésimo do território total compactuado, nos ditames do §1º do art. 500 do Código 

Civilista. Sendo assim, diferenças inferiores a 5% da área integralmente deliberada serão 

consideradas como desprezíveis, nos ditames do dispositivo legal retromencionado, salvo se 

restar comprovado pelo comprador que o negócio não se realizaria se referida circunstância 

fosse conhecida, assim esclarece Flávio Tartuce (2013, p. 298): 

 

No caso de venda por extensão admite-se, em regra, uma variação de área de até 1/20 

(um vigésimo), ou seja, 5% (cinco por cento), existindo uma presunção relativa ou 

iuris tantum de que tal variação é tolerável pelo comprador. Mas este pode provar o 

contrário, requerendo a aplicação das regras relacionadas com esse vício redibitório 

especial, nos termos do art. 500 do CC.  

 

Diante das novas normativas acerca da implementação do georreferenciamento nas 

áreas rurais, observa-se que nem sempre há o respeito da lei em seus estritos termos, como no 

julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao ser decidido em 

22.08.2017 a Apelação Cível de n. 1.691.383-8.  

O caso deriva de uma demanda judicial em que o alienante buscou a complementação 

de valores referentes à área rural ou a devolução do excesso de território vendido sem o 

conhecimento deste, oportunidade em que se alega o desconhecimento 5,5413 alqueires no 

momento da venda, com o valor unitário do alqueire à R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 

Sendo assim, a lide se deu em virtude da alienação de 7,56% a mais do território enunciado do 

bem inicialmente deliberado.  

Pelo Desembargador Relator Carlos Eduardo Andersen Espínola foi reconhecida a 

existência de compra e venda na modalidade ad mensuram, já que “tanto no contrato de compra 

e venda, quanto na ‘escritura pública de venda e compra de imóvel rural’ (mov. 23.8) foram 

                                                           
14 Art. 500. §2º Se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida 

exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver 

o excesso. 
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determinadas, precisa e detalhadamente, as dimensões” do que foi acordado, inexistindo 

amplitude para maiores debates acerca da modalidade de compra e venda do bem.  

Não obstante, a área alienada tenha superado a porcentagem de 5% abrangida em lei 

como “margem de tolerância” para equívoco entre as partes, houve a reforma da sentença a quo 

a fim de julgar improcedente o pleito do alienante com base na argumentação de que o vendedor 

detinha a propriedade do terreno há 25 (vinte e cinco) anos, não lhe concedendo o direito à 

complementação de valores, tampouco a devolução do excesso da área, por não considerar 

como relevantes os argumentos como motivos para ignorância da área exata vendida.  

Ocorre que o alienante somente veio a tomar conhecimento da área exatamente disposta 

ao realizar o georreferenciamento por meio de técnicas modernas e avançadas, em que se 

confere com precisão as diretrizes do imóvel, diferentemente das técnicas utilizadas ao tempo 

da constituição inicial da matrícula. 

Sendo assim, a discricionariedade conferida ao julgador em não considerar como motivo 

relevante para ignorância das medidas exatas do terreno faz emergir a insegurança jurídica 

existente no ordenamento em citado ponto, vez que a medição por meio de avançadas 

tecnologias do território a ser alienado retrata uma nova realidade da sistemática registral e ao 

se exigir o conhecimento técnico e preciso de um proprietário de terreno rural acerca da exata 

medição de suas terras é medida desarrazoada a ser imposta aos investidores desse país. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em arremate do aqui trabalhado, pôde-se concluir que o georreferenciamento nada mais 

é do que uma nova técnica de definição de localização espacial que é implementada em busca 

de conferir maiores precisões acerca dos territórios a serem mapeados, acrescendo segurança 

nas relações de compra e venda entre alienantes e adquirentes. Todavia, por encontrar-se em 

processo de transição e implementação, certas problemáticas são desencadeadas quando de sua 

aplicação.  

Quando da análise de seus reflexos no âmbito registral, é possível denotar sua atividade 

positiva em busca de assegurar com destaque o respeito aos princípios da unitariedade matricial 

e da especialidade, obstando a sobreposição de matrículas bem como de conferir maior 

qualificação à área georreferenciada. No tocante às irregularidades constatadas quando da 

comparação do mapeamento rural realizado e o constante em sede matricular, a legislação 

concede atitudes específicas a serem tomadas para que ocorra a devida adequação. 
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A primeira é que poderá ser realizada de ofício pelo oficial do registro ou a requerimento 

do interessado quando se busque a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de 

coordenadas georreferenciadas quando estas não promoverem a modificação das medidas 

perimetrais, assegurando maior celeridade procedimental. Digno de destaque que pelo princípio 

da inafastabilidade do Poder Judiciário, descrito no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

referido procedimento também poderá ser realizado por meio do procedimento de jurisdição 

voluntária.  

Já na segunda tratativa, ocorrendo alteração na área total do imóvel ou sendo necessária 

a tomada de diligências pelo oficial de registro, somente por meio de requerimento do 

interessado e com a apresentação da documentação necessária poderá ser realizada a 

competente retificação, que também poderá ser realizada no âmbito judicial. Valendo aviventar 

a impossibilidade de retificação registral que vise adquirir propriedade de imóvel sem o 

correspondente título dominial e tampouco que gere o acréscimo significativo de área, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.  

Trabalhando acerca do tema da usucapião, foi possível constatar a necessidade de 

apresentação do georreferenciamento para a instrução do pleito de aquisição originária da 

propriedade tanto no âmbito judicial quanto no extrajudicial. Também foi possível extrair que 

com o escoamento dos prazos para a realização dos mapeamentos, novos conflitos podem surgir 

envolvendo a propriedade de terrenos, já que inconsistências matriculares terão maiores 

chances de serem constatadas com mais frequência.   

Para as ações demarcatórias e divisórias, o georreferenciamento trouxe grande evolução, 

já que o magistrado poderá dispensar a prova pericial nesses tipos de demanda, assegurando 

maior celeridade e economia processual, concedendo o direito de modo mais célere e menos 

dispendioso aos jurisdicionados.  

Por fim, fora observada insegurança jurídica decorrente do mapeamento rural nas 

hipóteses de vendas ad mensuram, a qual os aplicadores do direito vêm exigindo atitudes 

discrepantes para com a realidade dos jurisdicionados, de forma a impor uma contínua e 

incessante atualização dos proprietários para com as técnicas que divergem de suas áreas de 

conhecimento específico, não obrigatórias por lei. 
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