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CAPÍTULO 1 

 

Introdução 

 
1.1 Apresentação do problema 
 

É comum verificar que os documentos oficiais de imóveis1 urbanos e rurais 

apresentam descrições que não coincidem com a situação real. Por exemplo, quando 

são comparados documentos de imóveis adjacentes, nota-se que para uma mesma 

divisa tem-se medidas diferentes. Na elaboração do memorial descritivo do imóvel é 

comum faltar a informação da origem do sistema de coordenadas utilizado, sistema 

que normalmente é arbitrário. É comum faltar também a informação sobre a 

orientação dos rumos ou azimutes, se geográfica ou magnética, gerando 

posicionamentos e descrições inconsistentes. 

A seguir apresentam-se alguns exemplos de descrições de imóvel rural e 

urbano com problemas. 

 

Imóvel Rural:  

 

Exemplo 1: 

- 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, Mogi das Cruzes – SP, transcrição nº 

12.137 (1942) (Idoeta, 1995). 

 

“... UM TERRENO que começa em um ponto situado junto a um valo de divisas, na 

interseção do alinhamento da face Norte da projetada Avenida Marcos Favali do 

arruamento da Vila Maria de Maggi, com a estrada velha da Capela, daí segue para 

Nordeste, acompanhando o mesmo valo de divisa, ao longo da estrada velha da 

Capela com uma extensão aproximada de 660 metros, daí deflete, ligeiramente à 

direita e prossegue pelo mesmo valo ...”  

 

                                                 
1 Imóvel: é um espaço de limites determinados na superfície da terra, ou seja, uma porção 
individualizada da superfície terrestre e que constitui o objeto do registro (Carvalho, 1985). 
São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente (artigo 79 da Lei 
10406/2002). 
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Exemplo 2: 

- Extraído da ação discriminatória do 18º perímetro de Apiaí (Idoeta, 1995). 

 

“ Aos dezenove de novembro de mil oitocentos e cinqüenta e cinco nesta Freguesia 

de Iporanga, me foram apresentados dois exemplares ambos do teor seguinte.  

Terras que possui Jerônimo Xavier Moura, nesta Freguesia de Iporanga: Eu Jerônimo 

Xavier Moura sou possuidor das terras seguintes nesta freguesia: uma posse de terras 

lavradias no Bairro da Pescaria cujas medidas não conheço, mas julgo que terá umas 

mil e quinhentas braças de testada, confina com as terras de Salvador Henrique, indo 

desta Freguesia, e Rio abaixo confina do Salto em um Córrego Seco e de fundos 

suponho ter três mil braças, estes terrenos foi por mim apossados em mil oitocentos e 

quarenta e nove.” (sic) 

 

 Nota-se que nos dois exemplos acima dificilmente será encontrado o imóvel, 

pois as informações, próprias da época, são subjetivas e inconsistentes.  

 

Imóvel urbano:  

 

Exemplo 3: 

Extraído da ação de desapropriação e indenização por apossamento administrativo -

Processo 1882/053.00.029588-7 – 5ª Vara da Fazenda Pública. 

 

Matrícula nº 79.319 – 4º Cartório de Registro de imóveis. 

“IMÓVEL:- Um terreno situado à rua Gomes de Carvalho, antiga rua Moçambique, 

constituído pelo lote nº 18,  da  quadra nº 28 da Gleba 03, na Vila Funchal, 28º 

subdistrito – Jardim Paulista, com as seguintes metragens e confrontações: a linha 

divisória começa em um ponto, onde divisa com terreno da ... (lote 17) é interceptado 

pelo alinhamento Sul da rua Gomes de Carvalho, antiga rua Moçambique, ponto este 

distante aproximadamente 37,00ms. da esquina com a rua Beira Rio; deste ponto 

segue pela divisa com terreno da ... até a distância de 20,00ms., onde encontra o leito 

antigo do ribeirão Traição; deste ponto segue pela margem direita do mesmo 

ribeirão, até a distância aproximada de 37,00ms., onde encontra o alinhamento sul da 
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rua Gomes de Carvalho; deflete então para a direita e seguindo por esse alinhamento, 

vai até a distância de 30,00ms., onde atinge o ponto de partida, fechando uma área de 

forma irregular, com 400,00ms., confrontando ao norte e a leste com a rua Gomes de 

Carvalho, ao sul com terreno da ... e ao oeste com o antigo leito do ribeirão Traição.” 

  

Na figura 1.1 está representado o imóvel do exemplo 3 que tem área ABC de 

400 m2, conforme a matrícula. Valendo-se das medidas apresentadas e considerando 

um triângulo equivalente, uma vez que uma das distâncias é aproximada, calcula-se 

uma área de 300 m2. O resultado do levantamento topográfico apurou uma área de 

261,14 m2. A diferença de praticamente 140 m2 não é admitida, principalmente em se 

tratando de uma desapropriação. 

 

Figura 1.1 – Croqui da área do exemplo 3 

 

C

B

A

Área ABC conforme a matrícula = 400,00 m2
Área ABC calculada conforme medidas da matrícula = 299,50 m2
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Segundo Philips (2002) não há nenhum rigor técnico sobre o encaixamento2 

da medição na geometria dos imóveis vizinhos, nem normas técnicas para a 

homogeneização destas medições. 

Esta afirmação corrobora com a proposta deste trabalho em oferecer uma 

contribuição ao princípio de especialidade do sistema brasileiro de registro, princípio 

este que tem por objetivo a individualização do imóvel e a determinação do espaço 

terrestre por ele ocupado. 

Segundo Moraes (2001), o limite fundiário, quer natural quer artificial, é a 

linha que, no terreno, separa um imóvel de outros que o circundam a fim de que seja 

possível o exercício pleno e regular do domínio imobiliário. O domínio pleno requer 

a certeza dos limites do imóvel. A certeza, por sua vez, deve ser garantida por 

metodologia capaz de definir, de fixar e de permitir a aviventação3 em qualquer 

tempo. Por isso, diz-se que a caracterização de estremas4 vincula o limite fundiário à 

linha geodésica. 

A implantação do cadastro sempre foi uma aspiração do meio técnico 

oferecendo alternativas de solução para muitos problemas de gestão municipal, 

estadual e nacional, destacando a caracterização do imóvel, seu posicionamento na 

superfície terrestre e a vinculação com os cartórios de registro de imóveis. 

 

1.2 Referências normativas 

 

O desenvolvimento deste trabalho está embasado nas normas e leis seguintes: 

- NBR 13.133 - Execução de Levantamento Topográfico – Procedimento. 

- NBR 14.166 - Implantação de Rede de Referência Cadastral Municipal – 

Procedimento. 

- NBR 14.645-1 - Elaboração do Como Construído (As Built) para 

Edificações: Levantamento Planimétrico e Cadastral de Imóvel 

Urbanizado com Área de até 25.000 m2, para fins de Estudos, Projetos e 

Edificação – Procedimento. 

                                                 
2 Encaixamento: entendido como sendo a diferença de medida, da mesma divisa, nos memoriais 
descritivos de imóveis adjacentes. 
3 Aviventação: restauração das linhas de demarcação entre dois imóveis confinantes. 
4 Estrema: na linguagem jurídica é utilizado como sinônimo de marco divisório, ou seja, o ponto de 
divisa materializado e que mostra ao detentor do domínio os limites de seu imóvel. 



 5

- Lei Federal nº 6.015/1973, que dispõe sobre os Registros públicos e dá 

outras providências. 

- Lei Federal nº 10.267/2001, que cria o sistema público de registro de 

terras e institui o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR), com uma 

base comum de informações gerenciadas pelo Incra e pela Secretaria da 

Receita Federal, produzida e compartilhada por instituições públicas 

produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural. 

- Lei nº 10.406/2002, que institui o Código Civil. 

- Norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais, INCRA, 2003. 

 

1.3 Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo estabelecer os procedimentos para obtenção 

de informações planimétricas georreferenciadas de imóveis urbanos e rurais para fins 

de registro público e desapropriações. 

A forma atual de descrever um imóvel considera as coordenadas polares no 

espaço de duas dimensões, cujos elementos principais são as distâncias e os rumos 

ou azimutes. 

O que se busca é a substituição dessa forma de descrever o imóvel pelas 

coordenadas dos pontos de divisa georreferenciadas, tendo os ângulos e distâncias 

como informações derivadas. 

Estas coordenadas serão utilizadas para determinar os elementos geométricos 

(pontos de divisa) do imóvel, desenho da carta cadastral e atualização de cartas 

cadastrais quando existirem. 

O memorial descritivo do imóvel elaborado com as coordenadas dos pontos 

de divisa georreferenciadas é capaz de representar, identificar e de facilitar a 

aviventação dos limites do imóvel. 

Com essa contribuição acredita-se que os prejuízos financeiros e transtornos 

burocráticos ocasionados aos proprietários particulares e ao Estado, quando das 

desapropriações ou qualquer outro tipo de transação que envolve o imóvel urbano ou 

rural, serão minimizados. 

 



 6

1.4 Descrição dos capítulos 

 

 Neste capítulo foram apresentados, o problema abordado no trabalho, as 

referências normativas e os objetivos. 

 O capítulo 2 descreve a história da ocupação territorial brasileira e o sistema 

de Registro de Imóveis brasileiro e de alguns países. Encerra-se com algumas 

considerações sobre a legislação de registro de terra e de registro público. 

 O capítulo 3 descreve os principais conceitos envolvidos com o trabalho, ou 

seja: cadastro, rede de referência cadastral municipal, sistema topográfico local, 

sistema de projeção UTM e sistemas de posicionamento. 

 A forma de escrituração no Registro de Imóveis é descrita no capítulo 4. 

 O capítulo 5 apresenta a proposta de metodologia, o capítulo 6 a de 

procedimento para obtenção de informações planimétricas georreferenciadas de 

imóveis rurais e urbanos, descreve as técnicas de levantamento e a forma de 

monumentação dos vértices dos imóveis. 

 O capítulo 7 trata do estudo de casos, um envolvendo imóvel rural e outro 

imóvel urbano. 

 As conclusões e recomendações estão apresentadas no capítulo 8. 
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CAPÍTULO 2 

 

Histórico 

 

As informações contidas neste item foram baseadas principalmente em 

Domingues, Fiúza (1996) e Fausto (2001). 

No século XV o Infante D. Henrique, juntamente com astrônomos, 

cartógrafos, geógrafos e navegadores, através da Escola de Sagres, divulgou e 

incentivou as viagens ultramarinas. 

Quando principiaram as viagens lusitanas rumo à Guiné, as cartas de 

navegação não indicavam ainda latitudes ou longitudes, mas apenas rumos e 

distâncias. O aperfeiçoamento de instrumentos como o quadrante e o astrolábio, 

permitindo a localização de um navio pela posição dos astros, representou importante 

inovação. 

Quando Afonso de Paiva e Pero da Covilhã deixaram Portugal encarregados 

de descobrir o caminho terrestre para as Índias, levavam instruções de D. João II para 

localizar o reino do Preste João. A lenda do Preste João, descendente dos reis magos 

e inimigo ferrenho dos muçulmanos, fazia parte do imaginário europeu desde pelo 

menos meados do século XII. Ela se construiu a partir de um dado real: a existência 

da Etiópia, no leste da África, onde vivia uma população negra que adotara um ramo 

do cristianismo. 

As primeiras tentativas de exploração do litoral brasileiro se basearam no 

sistema de feitorias, adotado nas ilhas do Atlântico. O Brasil foi arrendado por três 

anos a um consórcio de comerciantes de Lisboa, liderado pelo cristão-novo Fernão 

de Loronha ou Noronha, que recebeu o monopólio comercial, obrigando-se em troca, 

ao que parece, a enviar seis navios a cada ano para explorar trezentas léguas da costa 

e a construir uma feitoria. Terminado o arrendamento a Coroa portuguesa retomou as 

terras. 

O Brasil foi inicialmente referido à Índia, seja como ponto de descanso na 

rota já conhecida, seja como possível passagem de um novo caminho, buscado 

principalmente pelos espanhóis. Quando Colombo descobriu a América, em 1492, 

chegando às Antilhas, pensara ter alcançado o mar da China. A posse da terra foi 



 8

contestada por D. João II que afirmava pertencer a Portugal, baseado no tratado de 

Toledo, assinado em 1480. Para resolver o problema o Papa Alexandre II propôs a 

solução que resultou no tratado de Tordesilhas assinado em 1494, na cidade desse 

nome, entre Portugal e Espanha. 

O tratado estabelecia um meridiano divisório distante 370 léguas de Cabo 

Verde. As terras descobertas a leste do meridiano pertenceriam a Portugal; as que se 

situassem a oeste caberiam a Espanha. 

Com a concorrência da Espanha e a partir de 1530, da Holanda, França e 

Inglaterra, o comércio português com o oriente e África entra em decadência e o seu 

império oriental começa a mudar de domínio. 

O Brasil que desde sua descoberta em 1500, não era prioridade para Portugal 

passa a ter importância. 

Como a ocupação era muito cara, D. João III começou por organizar o regime 

de capitanias hereditárias para o Brasil (1534 – 1536). O Brasil foi dividido em 

quinze quinhões, por uma série de linhas paralelas ao Equador que iam do litoral ao 

meridiano de Tordesilhas, sendo os quinhões entregues aos chamados capitães-

donatários.  

O rei concederia a particulares, um grupo diversificado onde havia gente da 

pequena nobreza, burocratas e comerciantes, tendo em comum suas ligações com a 

Coroa, largas faixas de terra e os favorecidos deveriam fundar povoações, nomear 

funcionários, exercer a administração e a justiça. 

Os direitos e deveres dos capitães-donatários vinham prescritos nas Cartas de 

Doação e nos Forais. Neles se estabelecia que aos donatários cabia a jurisdição civil 

e criminal, a fundação de vilas, a concessão de sesmarias5 e outros direitos.  

A Lei de Sesmaria de 26 de junho de 1365, baixada por D. Fernando I, rei de 

Portugal, obrigava a todos os que de alguma forma tivessem a propriedade da terra a 

fazerem-na produzir ou, na impossibilidade, a se associarem àqueles que as 

pudessem aproveitar. Pelo não cumprimento de fazer a terra produzir, os 

                                                 
5Sesmaria: Segundo Philips (1999), pela carta régia de 27 de dezembro de 1695, a sesmaria equivalia 
a 4 léguas quadradas, correspondendo a uma área de uma superfície retangular de 1 légua de testada 
por 4 léguas de fundo. Pela carta régia de 7 de dezembro de 1697, a profundidade foi reduzida para 3 
léguas. 1 légua de sesmaria tem 6.600 metros. 
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proprietários acabavam perdendo-as e as terras eram redistribuídas para quem 

efetivamente as lavrasse ou nelas criasse o gado. 

Ao rei estavam reservados os impostos alfandegários, o monopólio das drogas 

e especiarias, o quinto dos minerais preciosos, o dízimo devido a Deus. 

No Brasil a Lei das Sesmarias com seu conteúdo social não foi aplicada. 

Doadas aos amigos do poder desde o início, as sesmarias tornaram-se geralmente 

latifúndios improdutivos e, nem por isto, salvo exceções, foram redistribuídos. 

“O instituto das sesmarias era aplicado em Portugal como um instrumento de 

Política de Reforma Agrária, enquanto que, no Brasil, foi aplicado como um 

instrumento de Política de Colonização” (tvliberal, 2002). 

As capitanias eram inalienáveis, ou seja, não podiam ser vendidas ou 

arrendadas, pois os donatários não eram proprietários, apenas recebiam a posse. 

Eram hereditárias, mas indivisíveis: apenas o filho primogênito herdava a capitania. 

Com o fracasso desse regime, D. João III criou, em 1548, o Governo Geral 

que tinha como objetivo, entre outros, a concessão de sesmarias, defender a costa de 

ataques e explorar as terras interioranas. As capitanias foram sendo retomadas pela 

Coroa, ao longo dos anos, por meio de compra. Em meados do século 18, o marquês 

de Pombal completou praticamente o processo de passagem das capitanias do 

domínio privado para o público. 

No período em que Portugal foi governado pela Espanha (1580 – 1640) 

houve uma expansão da colonização e o desbravamento do interior brasileiro. 

Provocaram a expansão territorial em áreas que deveriam ser espanholas, segundo o 

tratado de Tordesilhas, a mineração, a pecuária, o movimento de Entradas e 

Bandeiras, dentre outros. 

Mais tarde novos tratados foram assinados e as fronteiras foram redefinidas e 

ampliadas. Com o Tratado de Utrecht (1713/15) Portugal restitui a Colônia do 

Sacramento garantindo a posse da região do Amapá. O Tratado de Madrid (1750) 

determinou que Portugal tinha direito a toda região ocupada a oeste do meridiano de 

Tordesilhas, mais a colônia espanhola dos Sete Povos das Missões. Quanto a colônia 

de Sacramento, passaria para Espanha. Em 1761, o Tratado de El Pardo anulou as 

resoluções do Tratado de Madri em relação ao extremo Sul. Em 1777, o Tratado de 
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Santo Ildefonso cedeu a Colônia do Sacramento à Espanha, que também conservou 

os Sete Povos das Missões. 

Até a independência, em 1822, a ocupação das terras era feita através do 

regime de sesmarias. A Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março 

de 1824, no seu inciso XXII, artigo 179, garante o direito de propriedade em toda sua 

plenitude e a indenização no caso de desapropriação, porém, a ocupação sem 

qualquer título durou até 1850, quando a Lei nº 601 legitimou a aquisição pela posse 

e estas precisavam ser anotadas pelo vigário das freguesias do Império no livro da 

paróquia católica: o chamado registro do vigário. Nota-se que a união do Estado com 

a Igreja Católica é marcante, inclusive na distribuição de sesmarias. 

O registro do vigário tinha efeito meramente declaratório, reconhecendo-se a 

posse sobre o imóvel, não atribuindo ao posseiro o “ius in re” (direito da coisa). 

Implantou-se, assim, ainda que parcialmente, um sistema de cadastro de imóveis 

rurais, que só veio a ter sua praticidade plena a partir do advento da Lei nº 5.868, de 

12.12.1972, regulamentada pelo Decreto nº 72.106, de 18.4.1973, que criou o 

Sistema Nacional de Cadastro Rural, de cunho ainda declaratório (Arruda, 1999). 

As terras que não foram registradas são consideradas devolutas e como tais 

não se acham transcritas, sendo o seu título proveniente apenas da ocupação 

primitiva do território. Essas terras que não foram registradas são, na atualidade, 

objeto de regularização de domínio, denominada genericamente de regularização 

fundiária, pela União e pelos Estados. 

Com a primeira Constituição da República, 1891, as terras de domínio 

público, chamadas de terras devolutas, aquelas que não tinham como proprietário um 

particular na posse da mesma e com o devido registro, passaram para os Estados. 

A Lei de terras nº 601/1850 e seu regulamento nº 1.318, de 1.854, só não 

atingiram eficácia plena na legalização dos imóveis particulares, devido à falta de 

medições das propriedades. 

Como as propriedades imóveis passaram a ter interesse comercial, os 

documentos (registro paroquial e os expedidos pelo governo) deram origem aos 

contratos de transmissão e de oneração inter vivos ou causa mortis.  

Como o Brasil desde essa época é considerado essencialmente agrícola a terra 

e seu registro tem importância para o crédito rural. Como muitas transações não eram 
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conhecidas, ou seja, sem publicidade, a Lei orçamentária nº 317, de 1843, criou o 

registro de hipotecas, origem do atual Registro de Imóveis que foi criado com o 

Código Civil de 1916, para em primeiro plano servir de proteção ao crédito e não à 

propriedade. 

A escritura pública começa a ser exigida a partir de 1855, com a Lei nº 840, 

para toda venda de valor superior a duzentos mil réis. 

A Lei nº 1.237, de 1864, criou o Registro Geral e substituiu a tradição6 pela 

transcrição7 como modo de transferência, garantindo a publicidade e tornando assim, 

conhecidas as transferências de domínio e a existência de ônus reais sobre os 

imóveis. 

O antigo Código Civil, Lei nº 3.071, de 01.01.1916, manteve o conceito da 

transcrição para a transferência do domínio acrescentando a presunção8 de domínio 

em favor do seu titular. 

A inscrição preventiva das pendências de obrigações ou riscos sobre os 

imóveis foi introduzida no Registro de Imóveis através do Decreto nº 4.827, de 1924. 

Assim, terceiros tinham informações sobre possíveis impedimentos ou agravos na 

aquisição. 

Em 1947, Afrânio de Carvalho propôs uma reforma do Registro de Imóveis 

que introduziu o Livro Fundiário e do Cadastro, porém não teve andamento no 

Congresso Nacional. Alertou ainda que à época do Código Civil (1916) o cadastro 

era considerado inexeqüível no Brasil, porém com a aerofotogrametria, em 1948, o 

cadastro passou a ter condições técnicas de ser feito. 

Uma nova tentativa de aprimoramento do Registro de Imóvel veio com a Lei 

nº 6015, de 31/12/73, que dispõe sobre os registros públicos e a Lei nº 6.216, de 

30.06.1975, que altera a Lei 6.015. Essa lei introduz o conceito de Registro como 

designação genérica que engloba a inscrição9, a transcrição e a matrícula que 

identifica o imóvel por ocasião do primeiro registro. Segundo Jacomino (2002), a 

inscrição pode significar tanto o ato de inscrever quanto o seu resultado, o inscrito. 

Para fins pedagógicos pode-se distinguir entre o ato jurídico de matrícula, no sentido 

                                                 
6 Tradição: Ato de entregar o imóvel, transmitir a posse, sem a publicidade (Houaiss, 2001). 
7 Transcrição: Reprodução integral do título, em livro próprio, sem apreciação do seu conteúdo 
(Carvalho, 1982). 
8 Presunção: significa que o ato registrado prevalece para o titular até prova em contrário. 
9 Inscrição: Registro, em livro próprio, de elementos essenciais do título, feita pelo registrador. 
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de inscrição inaugural no sistema de fólio real e a matrícula como sinônimo de fólio 

real, que contém as inscrições à ele endereçadas relativamente ao imóvel.  

Na sua formulação substantiva, o termo matrícula acena para o sentido já 

registrado nos bons dicionários latinos, cuja raiz aponta para a idéia de rol e, mais 

amplamente, de registro público. 

Com o sentido de fólio real, a matrícula é a própria folha, a base sobre a qual 

vão figurar os dados relativos ao domínio e às demais mudanças jurídicas que 

tenham por objeto o imóvel matriculado. 

Conforme previsto na Lei nº 6.015/73, os requisitos para a matrícula, 

relacionados com a identificação do imóvel são: indicação de suas características e 

confrontações, localização, área e denominação, se rural, ou logradouro e número, se 

urbano, e sua identificação cadastral, se houver. 

Segundo Carvalho (1982), vistas em conjunto, as Leis dessa matéria parecem 

mais preocupadas com o fluxo interno dos papéis do que com o relacionamento 

externo com os seus titulares. 

Já a Lei nº 10.267, de 28.08.2001, Lei de criação do Sistema Público de 

Registro de Terras, cria o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, que terá 

base comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela 

Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições 

públicas federais e estaduais produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural 

brasileiro. 

Essa Lei cria uma interação com os serviços de registro de imóveis, sendo 

que estes devem encaminhar ao INCRA as modificações ocorridas nas matrículas 

imobiliárias e este encaminhará os códigos dos imóveis rurais para serem 

averbados10 de ofício nas respectivas matrículas. 

A Lei nº. 10.267/01, assim como o Decreto nº. 4.449, de 30.10.2002, que a 

regulamenta, estabelecem que na identificação do imóvel rural, dentre outras 

informações, constem as coordenadas dos vértices definidores dos seus limites, 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, com precisão posicional a ser 

fixada pelo INCRA. Quanto ao custo financeiro, é garantida a isenção aos 

                                                 
10 Averbar: anotação para consignar alteração relativa ao registro original. 
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proprietários que tenham área não superior a quatro módulos fiscais, cujo tamanho é 

definido para cada município. 

O código civil em vigor, Lei nº 10.406/2002, em seus artigos 1.245 e 1.246 

estabelecem:  

 

“Art. 1.245 Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis.  

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido 

como dono do imóvel.  

§ 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.  

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.” 

 

Para Almeida (1982) apud Carneiro (2001), no Brasil o registro imobiliário 

cuida da realidade jurídica, enquanto o objetivo do cadastro é principalmente o da 

arrecadação de tributos, para o que necessita refletir a realidade física dos imóveis. A 

perfeita conciliação entre essas duas realidades é um ideal que todos perseguem e 

quando existente é uma prova de qualidade das normas e da execução do sistema de 

registro. 

Carneiro (2001) cita Roca Sastre para lembrar que a coordenação entre 

cadastro e registro deve ser feita progressivamente, e não de modo abrupto e radical, 

pois acima de tudo é necessário lutar pela qualidade, a ser obtida graças a um 

cadastro topográfico parcelário feito de município em município e enviado ao 

registro imobiliário correspondente. 

Com essa afirmação confirma-se a importância da implantação de uma rede 

única de referencia municipal (NBR 14.166) para os trabalhos de cadastro e assim 

atender ao princípio de especialidade que permite vincular o Direito Imobiliário a 

Geodésia, pois tem natureza dupla em sua concepção. A primeira, estritamente 

jurídica, diz que a inscrição da propriedade imóvel no registro deve recair sobre um 

objeto precisamente individualizado (Carvalho, 1997 apud Moraes, 2001). A 
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segunda é estritamente geodésica porque esse princípio só pode ser concretizado 

pelas medições, a fim de que os limites geométricos de cada imóvel sejam 

precisamente descritos, de modo que no seu lugar seja encontrado (Bengel e 

Simmerding, 2000 apud Moraes, 2001). 

Ortiz (1994) apud Carneiro (2001) apresenta uma síntese de algumas soluções 

adotadas para a aproximação entre os sistemas de cadastro e registro, a saber: 

 

- sistemas de coordenação perfeita: é o caso das legislações alemã e suíça. 

- sistemas em vias de coordenação: são os casos de países que ainda não 

possuem um sistema cadastral organizado de todo o território. A inscrição é 

realizada no livro fundiário do registro e uma vez formado o cadastro, os 

dados relativos ao imóvel são enviados ao registro para sua depuração e 

retificação dos erros, através de citação dos interessados. 

- Sistema de fusão das duas instituições: corresponde ao sistema “Acta 

Torrens” do continente australiano, no qual o cadastro imobiliário e o registro 

de imóveis estão reunidos numa só organização, funcionando em completa 

correlação. 

 

2.1 Sistema brasileiro de registro  

 

Esse sistema tem dupla eficácia, “combinando o título com o modo de 

adquirir. De acordo com a doutrina romana, substitui a tradição pela publicidade 

registral, à qual concede o duplo efeito de constituir o direito real e de anunciá-lo a 

terceiros. Antes da publicidade, o ato cria obrigações entre as partes, mas, uma vez 

efetuada, perfaz a mutação jurídico-real, transferindo a propriedade ou o direito real 

para o adquirente e, ao mesmo tempo, tornando o direito oponível a terceiros.” 

(Carvalho,1982). 

No direito brasileiro, os negócios jurídicos, por si só, não transferem o 

domínio do bem imóvel, sendo imprescindível o registro do ato de transferência de 

propriedade na circunscrição imobiliária (cartório) competente. 

Entretanto, diferentemente do sistema germânico, o sistema registral 

brasileiro tem presunção juris tantum (presunção relativa até prova em contrário) 
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estando, por isso mesmo, sujeito a nulidades por provas em contrário, salvo a 

inscrição no Registro Torrens11 (Arruda, 1999). 

O cadastro imobiliário é administrado em áreas rurais pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e em áreas urbanas pelas prefeituras 

municipais. A situação jurídica dos imóveis, sejam eles rurais ou urbanos, é de 

responsabilidade dos serviços registrais ou cartórios de registros de imóveis 

(Carneiro, 2001). 

Nota-se que os ditames legais tratam a propriedade imóvel enfatizando os 

aspectos da titularidade, publicidade e ônus reais, haja vista as necessidades 

comerciais e de crédito que se colocam como prioridades. 

A medição de terras e o seu posicionamento geográfico não eram prioridades, 

mas representam informações importantes para se evitar a sobreposição de títulos ou 

descrições inconsistentes.  

 

2.2 Sistema francês de registro  

 

“Atribui à publicidade o efeito de aviso a terceiros de atos que se perfazem 

pelo só acordo de vontades e que, portanto, não dependem da publicidade para 

ganharem existência. O título é decisivo entre as partes nesse sistema, chamado, por 

isso de consensual ou privativista, mas não passa delas, sendo necessária a 

publicidade para chegar eficazmente a terceiros, tendo o seu traço distintivo na 

oponibilidade a terceiros.” (Carvalho,1982). 

 

2.3 Sistema alemão de registro 

 

Confere à publicidade o efeito de constituir o direito, que, antes dela, não se 

perfaz entre as partes, ainda que, em torno dele, haja acordo de vontades. O modo de 

adquirir, absorvendo o título, é decisivo nesse sistema que, por exigir uma solenidade 

                                                 
11 Registro Torrens: Segundo Carvalho (1982) foi estabelecido pelo Decreto nº 451-B, de 31/5/1890, 
regulamentado pelo Decreto nº 955-A, de 05/11/1890. Apresenta como principais características: 
passagem dos títulos antigos do imóvel, acompanhados de planta topográfica, por um processo de 
depuração do domínio, após o qual dá-se a sua substituição por um título novo; fé pública do título 
novo, imune a qualquer reivindicação, que quando cabível, cabe indenização, pagável à conta do 
fundo especialmente criado para esse fim. 
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de investidura ou legitimação da autoridade pública, é chamado de publicista. Tendo 

a sua característica no pacto estabelecido de comum acordo entre as partes e a 

publicidade é o elemento essencial do próprio ato de mudança jurídico-real 

(Carvalho, 1982). 

Convém destacar que o registro, no sistema alemão, é feito tomando-se como 

base os dados físicos contidos no cadastro que é o responsável pela especialização do 

imóvel e tem fé pública. 

 

2.4 Sistema suíço de registro 

 

Determina que a inscrição do imóvel no registro seja feita com base em 

levantamento oficial realizado pelo cadastro. Tanto o sistema alemão como o suíço 

são considerados de coordenação perfeita (Ortiz, 1994 apud Carneiro, 2001). 

 

2.5 Considerações 

 

Um problema que deve ser contornado na aplicação da Lei nº 10.267/2001, 

por motivo de demora e custo, é a exigência de retificação da matrícula por processo 

judicial quando existir diferenças de medidas, constatadas na apresentação dos novos 

memoriais descritivos, contendo dados precisos de localização em termos de 

coordenadas referenciadas ao SGB.  

A exigência de processo judicial está prevista no artigo 213, § 1°, da Lei 

6.015/73, que estabelece:  

“a retificação será feita mediante despacho judicial, salvo no caso de erro evidente, o 

qual o oficial desde logo corrigirá, com a devida cautela.” 

Os pontos importantes da Lei que já estão regulamentados são: a definição da 

sistemática do fluxo de dados entre os cartórios e o INCRA, através da Instrução 

Normativa - INCRA nº 12, de 17.11.2003 e a definição da precisão posicional das 

coordenadas dos limites dos imóveis. O artigo 1º da Portaria INCRA nº 954, de 

13.11.2002, assim determinou: 

“Art. 1° Estabelecer que o indicador da precisão posicional a ser atingido na 

determinação de cada par de coordenadas, relativas a cada vértice definidor do limite 
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do imóvel, não deverá ultrapassar o valor de 0,50m, conforme o estabelecido nas 

Normas Técnicas para Levantamentos Topográficos.” 

Deve-se destacar a importante medida prevista na Lei que é a exigência de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do profissional que executará o 

levantamento, o que significa a realização dos levantamentos topográficos por 

profissionais habilitados, e, portanto, passíveis de responder judicialmente por 

eventuais falhas ocorridas nos procedimentos técnicos. 

 

 


