
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.700 - SP (2012/0205332-0)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : RODNEY LUCIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
ADVOGADO : SIDINEY PEREIRA DE SOUZA 
INTERES.  : SACAE WATANABE 
ADVOGADO : NEWTON COLENCI JUNIOR E OUTRO(S)
INTERES.  : MANUEL JOAQUIM ANDRADE 
ADVOGADO : CYRO GALVANI NETO E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DEDUZIDA ORIGINARIAMENTE 
EM JUÍZO. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO, NA QUALIDADE DE 
CONFRONTANTE, CONTRÁRIA AO PEDIDO DOS AUTORES. 
RESISTÊNCIA QUE TORNA LITIGIOSA A DEMANDA. 
CIRCUNSTÂNCIA DEFINIDORA DA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.
Recurso especial provido.

DECISÃO

Nos idos de 2002, Rodney Lúcio Pereira de Sousa e outros formularam 

pedido de retificação de registro imobiliário, tendo requerido a citação dos proprietários 

confrontantes a fim de que pudessem se manifestar sobre o pedido.

Referida pretensão foi originariamente deduzida na Justiça Comum 

estadual, tendo sido distribuído o feito ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de 

Botucatu/SP.

Em primeira manifestação nos autos (e-STJ, fls. 64-69), a União, na 

qualidade de confrontante, defendeu que o pedido dos autores fosse julgado 

improcedente.

Considerando a manifestação de interesse da União, o Juízo estadual, 

apoiado em parecer do Ministério Público estadual, declinou da competência para a 

Justiça Federal (e-STJ, fl. 84).

Os autos foram então redistribuídos ao Juízo da 1ª Vara Federal de 

Bauru/SP, que concedeu nova oportunidade de manifestação às partes.

Ratificando sua fala inicial, a União insistiu no reconhecimento da 

improcedência do pedido, ao argumento de que "os requerentes não lograram êxito 
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em provar que a retificação de registro de área em discussão respeita os limites da 

linha divisória do imóvel de [sua] propriedade [...]" (e-STJ, fl. 146).

Após ouvir o Ministério Público Federal, o Juízo da 1ª Vara Federal de 

Bauru/SP igualmente declinou da competência para a apreciação do pedido de 

retificação, tendo determinado a devolução do processo à Justiça Comum estadual.

Contra essa decisão a União interpôs agravo de instrumento, cujo 

julgamento coube à Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Para negar provimento ao agravo, referido órgão colegiado louvou-se no 

entendimento de que "a demanda originária busca a retificação de registro imobiliário, 

pretensão esta que, embora formulada perante o Poder Judiciário, tem indiscutível 

caráter administrativo, até porque, como admite a própria agravante, pode ser 

formulada na esfera administrativa, diretamente ao Oficial do Registro de Imóveis 

competente, nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei nº 6.015/73", daí a conclusão de 

ser "competente a Justiça Estadual para o seu processamento e julgamento, diante da 

falta de previsão legal que implique na competência do Juízo Federal" (e-STJ, fls. 

213-214).

Os embargos de declaração opostos pela União ao acórdão do agravo de 

instrumento foram rejeitados.

Daí o presente recurso especial, em que a União, dando por contrariado 

o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/1997, alega estar evidenciado o seu 

interesse na lide, tanto assim que apresentou contestação, "tornando litigiosa a 

questão, uma vez que o imóvel retificando está encravado" no seu imóvel, 

"confrontante, mas como não constam as respectivas metragens, deve ser realizada 

perícia judicial para a definição das divisas" (e-STJ, fl. 243).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente admitido na origem, o recurso aportou no Superior Tribunal 

de Justiça, tendo sido inicialmente distribuído ao Ministro Sidnei Beneti. Ao suceder o 

Ministro Beneti na Terceira Turma, em razão da aposentadoria de S. Exa., tornei-me o 

relator do recurso, que me foi atribuído em 29/8/2014.  

Brevemente relatado, decido.

O inconformismo da União revela-se justificado, tendo em vista que a 
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conclusão adotada pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região destoa da 

orientação jurisprudencial desta Corte.

Na linha do entendimento adotado, em casos tais, pelo Superior Tribunal 

de Justiça, "é competente a Justiça Estadual para conhecer do pedido de retificação 

de registro imobiliário, proposto pelo procedimento de jurisdição voluntária previsto no 

art. 213 da LRP", mas a "impugnação apresentada por interessado legítimo, faz nascer 

a pretensão resistida e com o surgimento da lide, a remessa das partes às vias de 

jurisdição contenciosa nos termos do § 4º do art. 213 da LRP, atraindo a competência 

absoluta da Justiça Federal, porque impugnante autarquia federal de regime especial - 

IBAMA" [CC n. 87.822/MG, Relator o Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz 

Convocado do TRF 1ª Região), DJe 23/6/2008 - destaquei].

Nesse sentido:

Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de 
retificação de registro imobiliário. Procedimento de jurisdição voluntária. 
Impugnação fundamentada do IBAMA. Justiça Federal.
- É competente a Justiça Estadual para conhecer do pedido de 
retificação de registro imobiliário, proposto pelo procedimento de 
jurisdição voluntária previsto no art. 213 da LRP.
- No entanto, a impugnação apresentada por interessado legítimo, faz 
nascer a pretensão resistida e com o surgimento da lide, a remessa das 
partes às vias de jurisdição contenciosa nos termos do § 4º do art. 213 
da LRP, atrai a competência absoluta da Justiça Federal, porque 
impugnante autarquia federal de regime especial – IBAMA.
Conflito negativo conhecido para declarar a competência do JUÍZO 
FEDERAL DA VARA DE PASSOS - SJ/MG, suscitante.
(CC n. 83.195/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ 1º/8/2007) 

- REGISTRO IMOBILIÁRIO. RETIFICAÇÃO.
- Interesse manifestado pela União, proprietária de terras na área 
abrangida pelo pedido.
- Competência da Justiça Federal.
(CC n. 11.610/RJ, Relator o Ministro Antônio Torreão Braz, DJ 
7/8/1995)
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Ante, portanto, a inequívoca resistência oferecida pela União, a tornar 

litigiosa a demanda, dou provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a 

competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Bauru/SP para processar e julgar o 

pedido de retificação de registro imobiliário.

Publique-se.

Brasília, 12 de agosto de 2016.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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