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SERVIÇO

A retificação administrativa de áreas como medida de
desjudicialização
A retificação administrativa de um terreno realizada em cartório de registro
de imóveis desde 2004 é mais
uma das medidas efetivas que
favorecem a desjudicialização.
O procedimento permite a
correção do registro, quando
esses se mostrarem omissos,
imprecisos ou não exprimirem
a verdade. A ação se tornou
possível e mais ágil quando a Lei
de Registros Públicos (6.015/73)
foi alterada pela Lei 10.931/04,
que modificou os artigos 212 e
213 da anterior.
A modificação permitiu que
a retificação fosse feita pelo
oficial do registro de imóveis
competente, sem excluir eventual prestação jurisdicional, a
requerimento do proprietário.
Esta alternativa representa uma
medida concreta para desafogar
o Poder Judiciário, ao delegar
aos registradores de imóveis,
atribuições que eram até então
da competência dos juízes.
De acordo com Teresinha

Ribeiro de Carvalho, titular do
Ofício de Registro de Imóveis
de Almirante Tamandaré e
também presidente do Sindicato
dos Escrivães, Notários e
Registradores do Paraná
(Sienoreg-PR), muitas pessoas
não têm conhecimento sobre
a importância da realização
da retificação administrativa
de áreas. “Para os casos cujo
registro tenha sido feito antes de
2004, especialmente as áreas
que só tenham sido registradas

no modo antigo de transcrição,
quase sempre, é preciso que
seja feita a retificação”, orienta.
Ainda segundo Teresinha
antigamente o registro das
áreas era feito de uma forma
que hoje é considerada pouco
segura. “Os terrenos registrados continham pouquíssimas
informações em sua matrícula
ou ainda na transcrição. As
técnicas de medição eram
precárias, o que prejudicava
uma medição precisa”, relata

Atualmente uma área
que seja registrada no
modo antigo enfrenta
problemas em caso de
venda e financiamento
principalmente.
Teresinha Ribeiro de Carvalho
Titular do Ofício de Registro de
Imóveis de Almirante Tamandaré
Presidente do Sienoreg-PR

Georreferenciamento de áreas rurais é uma forma de retificação
Os proprietários de
imóveis rurais, que tenham
a intenção de realizar
alterações
cartoriais
como desmembramento,
parcelamento ou qualquer
tipo de transferência ou
ainda em caso de utilização
da propriedade para fins de
financiamento e hipoteca
devem fazer o georreferenciamento de suas áreas.

O serviço, que consiste
em dimensionar e localizar
as
propriedades
por
meio de levantamento
topográfico foi instituído
e tornado obrigatório com
a Lei 10.217/01. Após o
vencimento dos prazos,
que
foram
instituídos
pelo decreto 7.620 de 21
de novembro de 2011, a
efetivação de qualquer

transcrição na matrícula
fica impedido.
Prazos para o georreferenciamento
(ha=hectares)

Área do imóvel
rural

Prazo
carencial

250ha – 500ha

20/11/2013

100ha – 250ha

20/11/2016

25ha – 100ha

20/11/2019

Abaixo de 25ha

20/11/2023

a oficial. Atualmente uma área
que seja registrada no modo
antigo enfrenta problemas em
caso de venda e financiamento
principalmente.
Recentemente o Conselho
Superior da Magistratura do
Estado de São Paulo (CSM-SP)
julgou uma apelação civil que
decidiu pela impossibilidade do
registro de escritura de compra
e venda em razão da diversidade na descrição de um imóvel
com relação ao constante na
matrícula imobiliária.
Neste caso o desembargador entendeu que o juízo
positivo dessa situação, poderia
“redundar no reconhecimento
de futuros direitos ou ser utilizado como meio de prova em
razão das finalidades do registro
público imobiliário”. Teresinha
explica que, em casos como
este, a transcrição, ou a matrícula antiga, deve ser retificada, e
uma nova matrícula deve ser
aberta com as características
corretas.

Tira-dúvidas
Em relação ao e-mail enviado pelo advogado Thiago
Ferrari Turra a respeito
da matéria “Atas notariais
ajudam a comprovar fatos e
acontecimentos”, o leitor tem
razão ao dizer que a ata só faz
prova plena se não impugnada pela parte contrária e
estiver em consonância com
as demais provas dos autos.
Conforme artigo 364 do
Código de Processo Civil essa
é a regra geral para todos os
documentos. A diferença é
que o documento público tem
presunção de autenticidade
impondo o ônus da prova a
quem o impugna, ao contrário dos particulares.
Quanto à contestação
a respeito da não obrigatoriedade de comunicar
o interceptado em caso
de gravação de conversa
telefônica o leitor também
está correto. No entanto, vale
lembrar, que a fonte entrevistada apenas orientou sobre a
conveniência de avisar sobre
a gravação, isso não significa
que, a pedido do cliente o
aviso da gravação não seja
feito.

Cartórios de A a Z
Inventário
É o procedimento utilizado para apuração dos bens,
direitos e dívidas do falecido.
Com a partilha é instrumentalizada a transferência
da propriedade dos bens
aos herdeiros. Com a Lei
11.441/07 ele pode ser feito

diretamente no Tabelionato
de Notas por escritura pública, de forma rápida, segura,
simples e barata. Basta que
não haja testamento e menores entre os herdeiros e que
esses estejam de acordo com
a divisão dos bens.

