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EMENTA:  AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÕES  PROVIDAS
MONOCRATICAMENTE.  JURISDIÇÃO  VOLUNTÁRIA.  RETIFICAÇÃO  DE
REGISTRO DE IMÓVEL. DISCREPÂNCIA ENTRE AS DIMENSÕES REAIS
DO  TERRENO  DE  PROPRIEDADE  DO  AGRAVANTE  E  AQUELAS
ASSINALADAS  NA  MATRÍCULA  DO  IMÓVEL.  DETERMINAÇÃO
JUDICIAL  DE  ALTERAÇÃO  DO  REGISTRO  IMOBILIÁRIO  CONFORME
AFERIÇÃO PROCEDIDA PELA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E
CADASTRO  URBANO  DO  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA.
CONTRARIEDADE APRESENTADA PELOS PROPRIETÁRIOS DOS LOTES
CONFINANTES.  CONTROVÉRSIA  QUANTO  À  PROPRIEDADE  DE
SIGNIFICATIVA  FRAÇÃO  DO  TERRENO.  LITIGIOSIDADE
CARACTERIZADA.  REMESSA  DAS  PARTES  ÀS  VIAS  ORDINÁRIAS.
INADEQUAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO  DE  NATUREZA  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA.  SENTENÇA  RECORRIDA  EM  MANIFESTO
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. REFORMA
DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE-ADEQUAÇÃO  MONOCRÁTICA  EM
CONSONÂNCIA COM O ART. 557, §1º-A, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA
DE SUA PROLAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1.  O  agravo  interno  interposto  contra  decisão  monocrática  prolatada  antes  da
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 deve ser apreciado à luz do
CPC/1973, notadamente do art. 557, caput e § 1.º.

2.  O  procedimento  de  retificação  de  registro  imobiliário,  de  natureza  jurídico-
administrativa, deflagrado com o objetivo de alterar as dimensões assinaladas na
matrícula de terreno, aferidas em maior extensão na realidade concreta, deve ser
extinto  sem  resolução  de  mérito  se  os  proprietários  dos  lotes  confinantes
apresentarem contrariedade fundada em alegação de  domínio  da área  excedente
reclamada pelo requerente. Inteligência do art. 213, § 6.º, da Lei n.º 6.015/1973.

3.  “Existindo impugnação fundamentada e dúvida sobre a área,  que depende da
produção de provas, inviável a retificação do registro, previsto no Art. 213 da Lei
6.015/73” (STJ, AgRg no REsp 547840/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, Terceira Turma, DJ 07/01/2005).

4. À época da vigência do Código de Processo Civil de 1973, poderia o relator dar
provimento monocrático a recurso na hipótese em que a decisão recorrida estivesse



em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça. Inteligência do art. 557, § 1.º-A, daquele Código.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
Interno  na  Apelação  n.º  0027456-88.2013.815.2001,  em  que  figuram  como
Agravante José Iramirton Vieira Cavalcanti e como Agravados Leomax da Costa
Bandeira e Ronaldo de Queiroz Barreto.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer do Agravo Interno e
negar-lhe provimento.

VOTO.

José  Iramirton  Vieira  Cavalcanti interpôs  Agravo  Interno contra  a
Monocrática  de  f.  119/121,  que  deu  provimento  às  Apelações  interpostas  por
Leomax da Costa Bandeira e  Ronaldo de Queiroz Barreto contra a Sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  de  Feitos  Especiais  da  Comarca  desta  Capital,  f.
73/74-v,  nos  autos  do  procedimento  de  jurisdição  voluntária  deflagrado  pelo
Agravante,  ao  fundamento  de  que  o  procedimento  de  retificação  de  registro
imobiliário  instaurado  com  o  objetivo  de  alterar  as  dimensões  assinaladas  na
matrícula de terreno, aferidas em maior extensão na realidade concreta, deve ser
extinto  sem  resolução  de  mérito  se  os  proprietários  dos  lotes  confinantes
apresentarem contrariedade fundada em alegação de  domínio  da área  excedente
reclamada pelo requerente.

Em suas Razões, f.  124/133, sustentou que a Decisão agravada está em
desacordo com os arts. 212 e 213 da Lei n.º 6.015/1973 e com o precedente firmado
pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  julgamento  do  Recurso  Especial  n.º
910.413/MS,  porquanto,  segundo  seus  argumentos,  a  impugnação  que  torna
inviável a retificação do registro deve ser fundamentada.

Alegou  que  os  Agravados  não  fundamentaram  sua  contrariedade  à
pretendida retificação nem comprovaram que em razão dela sofreriam prejuízos.

Arrazoou  que,  diante  do  disposto  nos  artigos  referidos,  estando
evidenciado o erro no registro do imóvel, cumpridas as formalidades legais e não
havendo prejuízos a terceiros, pode ser corrigido o vício na via administrativa, por
não se tratar de pretensão de aumento de terras, mas, tão somente, de adequação do
que consta no registro imobiliário.

Requereu a retratação da Decisão agravada, para que sejam as Apelações
dos Agravados desprovidas monocraticamente, ou sua reforma, com a submissão
dos Apelos ao colegiado desta Quarta Câmara e posterior desprovimento.

Contrarrazoando,  f.  140/142,  o  Agravado  Ronaldo  de  Queiroz  Barreto
requereu o desprovimento do Agravo, repisando os fundamentos lançados por esta
Relatoria na Monocrática agravada.

Intimado, f. 145, o Agravado Leomax da Costa Bandeira não apresentou
contrarrazões, f. 146.



É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A Decisão agravada foi prolatada antes da entrada em vigor do CPC/2015
e o Agravo em análise foi, também, ajuizado sob a égide do CPC/1973.

Considerando que, nos termos do art. 14 do Código atualmente vigente, a
norma processual não retroagirá e deverá respeitar os atos processuais praticados e
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada1, a Decisão
deve ser analisada à luz da disciplina do Código de Processo Civil de 1973.

A Monocrática agravada,  que mantenho por seus próprios fundamentos,
está fundada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária deflagrado com vistas à
retificação, no registro imobiliário, das dimensões do imóvel de n.º 368, situado na
Rua  Manoel  Ferreira  Machado,  Bairro  dos  Estados,  de  propriedade  de  José
Iramirton Vieira Cavalcanti, que figura como Requerente e Agravante.

A Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel assinala as seguintes
dimensões, f. 7/9: 12,00m de frente, 12,00m de fundo e 28,00m de comprimento em
ambos os lados. 

Por razões não noticiadas nestes autos, a Diretoria de Geoprocessamento e
Cadastro Urbano do Município de João Pessoa, em fevereiro de 2013, realizou uma
medição  do imóvel  referido,  constatando  significativa  diferença  em relação  aos
dados  da  Escritura,  consoante  especificado  a  seguir,  f.  10:  frente  com 14,25m,
fundo com 13,60m, lado esquerdo com 31,15m e lado direito composto por cinco
segmentos  de  reta  angulados  medindo,  respectivamente,  1,10m,  0,95m,  1,15m,
0,80m e 32,85m.

Após  serem  notificados,  o  vizinho  do  lado  esquerdo  e  o  vizinho  dos
fundos, ora Agravados, apresentaram contrariedade ao requerimento de retificação,
alegando  que  são  proprietários,  cada  um,  de  54,41  m²  da  área  excedente,  que,
segundo afirmaram, foi invadida pelo Agravante.

Não houve controvérsia fática relativamente à medição, mas, tão somente,
discussão jurídica quanto à adequação do procedimento de jurisdição voluntária na
hipótese  em que  os  proprietários  dos  lotes  confinantes  resistem à  pretensão  do
Requerente  com  base  na  alegação  de  domínio,  máxime  quando  a  área  é
consideravelmente extensa, ensejando dúvidas a respeito da ocorrência de mero erro
material passível de correção pela via escolhida.

O Juízo deferiu  o Requerimento ao fundamento  de que os  documentos
encartados indicaram se tratar de uma área única totalmente murada e faticamente
integrada à fração na qual se encontra edificada uma casa residencial, razão pela
qual entendeu não ter havido avanço de demarcações em terra alheia, circunstância
de que resultaria, na sua ótica, a adequação do procedimento escolhido.

1 Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.



O  §  6º  do  art.  213  da  Lei  Federal  n.º  6.015/73,  que  dispõe  sobre  o
procedimento  de  retificação  de  registro  de  imóveis,  preceitua  que  “havendo
impugnação  e  se  as  partes  não  tiverem  formalizado  transação  amigável  para
solucioná-la,  o  oficial  remeterá  o  processo  ao  juiz  competente,  que  decidirá  de
plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de
propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as
vias ordinárias”.

Com lastro em tal preceito legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o procedimento de jurisdição voluntária não se compatibiliza
com a litigiosidade eventualmente exsurgida com a apresentação de contrariedade
pelos proprietários dos imóveis confinantes fundada em alegação de domínio total
ou parcial da área objeto da pretendida retificação, sendo essa a hipótese dos autos.

Ilustrativamente:

RETIFICAÇÃO - REGISTRO IMOBILIÁRIO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA -
IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA - PRODUÇÃO DE PROVAS - REMESSA
DOS AUTOS ÀS VIAS ORDINÁRIAS.  SÚMULA 7.  -  Existindo impugnação
fundamentada e  dúvida sobre  a  área,  que depende  da produção de  provas,
inviável a retificação de registro, previsto no Art. 213 da Lei 6.015/73. […] (STJ,
AgRg no REsp 547.840/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira
Turma, julgado em 27/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 261).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  DE
RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  PÚBLICO  -  PROCEDIMENTO  DE
JURISDIÇÃO  VOLUNTÁRIA  -  OFERECIMENTO  DE  IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTADA  -  ALEGAÇÃO  DE  INVASÃO  DE  FAIXA  DE  TERRA  -
REMESSA  DAS  PARTES  ÀS  VIAS  ORDINÁRIAS  DETERMINADA  PELA
CORTE DE ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO
AO  RECURSO  ESPECIAL.  INSURGÊNCIA  RECURSAL  DA  AUTORA.  1.
“Existindo impugnação fundamentada e dúvida sobre a área, que depende da
produção de provas, inviável a retificação do registro, previsto no Art. 213 da
Lei  6.015/73.”  (AgRg no REsp 547840/MG,  Rel.  Ministro  Humberto Gomes  de
Barros,  Terceira  Turma,  DJ  07/01/2005)  2.  Agravo  regimental  desprovido  (STJ,
AgRg no REsp 1156104/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
06/02/2014, DJe 14/02/2014).

PROCESSUAL  CIVIL  E  REGISTRO  IMOBILIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL (LEI 6.015/73, ART.
213).  PROCEDIMENTO  DE  JURISDIÇÃO  VOLUNTÁRIA.  INVIABILIDADE
ANTE  AS  IMPUGNAÇÕES  APRESENTADAS.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste no v. acórdão recorrido violação ao
art. 213, § 4º, da Lei 6.015/73, na redação dada pela Lei nº 9.039, de 1995, vigente à
época  da decisão  proferida na  ação,  a  qual  dispunha,  claramente,  que,  existindo
impugnação  fundamentada  do  pedido,  este  não  deverá  ser  apreciado,
remetendo-se a parte às instâncias ordinárias, para dedução de sua pretensão
em sede de jurisdição contenciosa. 2. Na espécie, pelo menos duas impugnações
fundamentadas  foram  apresentadas  ao  pedido  deduzido  na  inicial.  A  discussão
acerca da fundamentação dessas impugnações demandaria o revolvimento de matéria
fático-probatória,  o  que  é  inadmissível  em sede  de  recurso  especial,  em face  da
incidência  da  Súmula  7/STJ.  3.  Recurso  especial  desprovido  (STJ,  REsp
910.143/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2013, DJe
03/02/2014).

Direito  civil.  Registros  Públicos.  Recurso  especial.  Dúvida  suscitada.  Interesse
legítimo de terceiro. Impugnação fundamentada. Remessa às vias ordinárias.  -  Se
remanesce  a  dúvida,  por  meio  de  impugnação  fundamentada  de  legítimo



interessado – detentor de possível fideicomisso, averbado de ofício por oficial do
registro  imobiliário  competente,  de  imóvel  em  relação  ao  qual  foi  requerido
posteriormente registro de doação pelos requerentes de retificação –,  deve o Juiz
remeter os interessados às vias ordinárias, em que a contenciosidade permite
amplo  debate  acerca  dos  direitos  subjetivos  em contraposição.  -  Ora,  sem a
ampla  defesa  e  o  contraditório  do  detentor  de  interesse  legítimo,  não  remanesce
possibilidade  alguma  de  levar-se  adiante  a  dúvida  suscitada,  tão-só  pela  via
administrativa, que se torna perigosamente nociva àquele que sequer foi citado para
a  lide,  permitindo-se  que  o  procedimento  de  jurisdição  voluntária  seja
equivocadamente utilizado em detrimento do possível direito de terceiro. Recurso
especial provido (STJ, REsp 678.371/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

O raciocínio ganha especial relevância no caso concreto, tendo em vista
que a área excedente supera cem metros quadrados, sendo imperativa a remissão do
debate travado entre  as partes à  via  propriamente jurisdicional,  em que poderão
produzir amplamente as provas que entenderem pertinentes para o esclarecimento
dos limites dos imóveis confinantes.

A  litigiosidade  verificada  na  espécie  gera  a  necessidade  de  dilação
probatória no bojo do que a doutrina convencionou denominar de ação petitória
(ação de natureza puramente judicial fundada na alegação de propriedade), sendo
incompatível com a via escolhida pelo Requerente.

Perceba-se que, diferentemente do que foi alegado nas Razões do presente
Agravo,  a  contrariedade  manifestada  pelos  Agravados  não  foi  destituída  de
fundamento, visto que afirmaram ser proprietários de determinada fração da área
excedente, que, de acordo com suas alegações, foi invadida pelo Agravante.

O Agravante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que não
foram observados os requisitos do art. 557, caput, do CPC então em vigor2,  razão
pela qual, conhecido o Agravo Interno, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo. Des.  João Alves da Silva.
Presente à sessão a Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.


