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Registrador substituto em Sapucaia do Sul - RS

INTRODUÇÃO

Com a descoberta do Brasil, todo o solo pertencia à Coroa Portuguesa. A partir
de 1822, com a Independência do Brasil, paulatinamente a propriedade foi passando
para o domínio privado. Posteriormente, com o intuito de colonização, através de
concessões e de legitimação das posses (art. 5º, da Lei nº 601, de 1850), o Império
exigia que as terras fossem cultivadas e exploradas, sob pena de serem consideradas
terras devolutas. Desta forma, o domínio privado, ante o crescimento demográfico,
acentuou-se e expandiu, sendo hoje dominante.

As áreas públicas, ainda que não submetidas ao regime da inscrição, são
conhecidas por um serviço público que as arrola (Serviço de Patrimônio da
União — SPU —). Ocorrendo dúvida se uma área é de domínio público ou
privado é solvida através de procedimentos específicos, previstos na Lei nº
5.972/73 e na Lei nº 6.383/76, prevendo esta última, a ação discriminatória de
terras devolutas da União — aplicável também aos Estados, por força do artigo
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27, embora não aos Municípios, por omissão da lei —, com a integração à lide
dos interessados.

Sobre a disciplina da ocupação e desdobramento da terra, sabe-se que há trata-
mento diferenciado entre o solo urbano e o rural.

Quanto as áreas urbanas, pondera-se que, até 1937, o solo urbano brasileiro foi
ocupado desordenadamente, com diversas espécies de exploração, sem a interferên-
cia do Poder Público. Até então, não haviam exigências urbanísticas, em especial de
infraestrutura e destinação de parte da gleba loteada ao Poder Público Municipal.
Todavia, com a vigência do Decreto-lei nº 58/37, que tratou de regular os loteamen-
tos e desmembramentos, o cenário urbano mudou, passando o solo e, por via de
conseqüência, a propriedade imobiliária urbana, a ter maior relevância.

Neste ordenamento, no tocante ao Direito material, foram previstos os contratos
de promessa de compra e venda, de cessão e de promessa de cessão, os quais
atribuiam direito real aos adquirentes que registravam seus instrumentos, consideran-
do-se um grande avanço legislativo, pois, até então, resolviam-se em perdas e danos,
gerando, não raras vezes, grandes injustiças, porque, sabidamente, o instituto das
perdas e danos nao repõe integralmente o lesado na situação anterior. Tais contratos
previam o pagamento parcelado do preço e podiam ser celebrados por escritura públi-
ca ou por instrumento particular (hoje, arts. 1.417 e 1.418, do CC).

Posteriormente, os contratos de imóveis não loteados também tiveram acesso
ao Álbum Imobiliário, gerando um direito real.

Mais tarde, adveio a Lei nº 6.766/79 para disciplinar melhor o tema, procurando
evitar o parcelamento do solo urbano de forma desordenada e sem os requisitos
urbanísticos exigidos, de estrutura e segurança.

Porém, como, no nosso País, as leis nem sempre são cumpridas conforme idea-
lizadas, o esforço desprendido não logrou todo o êxito almejado. Inúmeras irregulari-
dades e clandestinidades se instalaram, seja porque as exigências legais para o parce-
lamento do solo eram rígidas e criteriosas (para gerar segurança aos adquirentes),
mas também porque o Poder Público não cumpriu sua função de fiscalizador desses
empreendimentos, permanecendo omisso e inerte.

Como o Direito nasce do fato social, fez-se mister a criação de leis para regular
essas novas situações jurídicas.

Hodiernamente, já existem leis e projetos para amenizar o problema social gera-
do, como, por exemplo, a Lei nº 9.785/99, o Projeto “More Legal” (Provimento nº 39/
95, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de autoria do
eminente desembargador aposentado DÉCIO ANTÔNIO ERPEN, doutrinador e ideali-
zador de institutos de Direito Registral e Notarial, que se encontra na segunda versão
– More Legal II, conforme Provimento nº 17/99, estando em estudo a sua terceira
versão, em face do georreferenciamento), e diversos outros projetos similares imple-
mentados por outros Estados.

Quanto aos imóveis rurais, que interessam efetivamente a essa exposição, a reali-
dade nacional não foi outra. Tendo em vista a promulgação da Lei nº 4.504/64, o Estatuto
da Terra, e da legislação correspectiva subseqüente, foi prevista a área mínima de explo-
ração de um imóvel rural (o módulo rural e a fração mínima de parcelamento) para
atendimento pleno da sua destinação e para combater o minifúndio, ocasionando, infe-
lizmente, inúmeros problemas, a exemplo da formação de condomínios irregulares, pois
os proprietários utilizaram-se do expediente que permitia a alienação de parte da área,
mediante o artifício de manter um condomínio subjetivo, não vedado por lei. Entretanto,
na prática, cada co-proprietário detinha área certa e determinada.

Dito estatuto pretendeu, também, a implementação de um controle dos imóveis
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rurais através de um rigoroso cadastro rural, o qual pretendia criar uma realidade
fundiária em que ficasse cristalina a situação fática da terra. Entretanto, não foi esse
o resultado obtido, pois preponderou a finalidade administrativa e fiscal, tanto das
áreas tituladas (propriedade), bem como das simplesmente possuídas (posse), não
alcançando o propósito idealizado.

Sabe-se que constantemente os imóveis rurais são recadastrados (art. 46, § 4º,
da Lei nº 4.504/64), sempre com objetivos fiscais, cujo valor se presta, igualmente, a
fins de desapropriação, com o intuito de se promover a tão polêmica Reforma Agrá-
ria, além de pretender-se a identificação das áreas destinadas às reservas legal, técni-
ca e demais espécies de limitações administrativas (Lei nº 4.771/65, Lei nº 7.803/89,
Lei nº 9.393/96, Lei nº 9.985/00 e MP nº 2.166-67/01).

Por isso, criou-se nova legislação, a Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, que
pretende a incorporação da base gráfica do cadastro ao registro, verdadeira interco-
nexão através do georreferenciamento. Este diploma já foi regulamentado pelo De-
creto nº 4.449, de 30 de outubro de 2002.

Tal mecanismo, tem por fundamento legal os artigos 176, §§ 3º e 4º e 225, § 3º,
da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Púbicos – LRP) e o artigo 9º, do Decreto nº
4.449/02, que assim estabelecem:

Lei nº 6.015/73
“Art. 176. ...
§ 1o ...
II - ...
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, locali-
zação e área;
b - se urbano, de suas características e confrontações, localização,
área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver.
...
§ 3o Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remem-
bramento 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 co-
ordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis
rurais, georreferenciadas 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 imó-
vel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo” (grifo nosso).

“Art. 225. ..............................................
.........................................................
§ 3o Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a lo-
calização, 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
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as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos
imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Bra-
sileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo Incra, ga-
rantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imó-
veis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos
fiscais.”

Decreto nº 4.449/02
“Art. 9º. A identificação do imóvel rural, na forma do §3º do art.
176 e do §3º do art. 225 da Lei nº 6.015, de 1973, será obtida a
partir de memorial descritivo elaborado, executado e assinado
por profissional habilitado e com a devida Anotação de Respon-
sabilidade Técnica, contendo as coordenadas dos vértices de-
finidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com precisão poligonal a
ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técni-
co, expedido pelo Incra.
...”

O registro e o cadastro rural

Inicialmente, procurando traçar um paralelo sobre o assunto, verificou-se que,
na Espanha, que tem um Sistema Registral bem estruturado, se encontram em vigor
disposições que pretendem inserir no registro do imóvel sua base gráfica (art. 9º, da
Ley Hipotecaria e arts. 51 e 398, do Regulamento Hipotecário). Em algumas cidades
daquele país, já se pode verificar que a real situação física do imóvel consta do Regis-
tro Imobiliário, bem como no cadastro. No México, no Peru e na República Dominica-
na, existem sistemas similares de levantamento georreferencial.

No Brasil, o surgimento do Cadastro se deu em virtude da Lei nº 601/1850 e de
seu Regulamento nº 1.318/1854, com o Registro do Vigário, ao passo que a origem do
Registro Geral de Imóveis ocorreu por força da Lei nº 1.237/1864 e pelo Decreto nº
3.453/1865, sendo que aquele foi destinado a fins estatísticos e este, a concretizar a
transmissão da propriedade privada com efeito declarativo, diferenciando-a da públi-
ca, em substituição da tradição pela transcrição.

Posteriormente, em 1964, com o advento do Estatuto da Terra, procurou-se,
num primeiro momento, instituir uma forma de descrição dos imóveis rurais, mas,
como dito antes, não alcançada. Somente com o advento da Lei dos Registros Públi-
cos (Lei nº 6.015/73, que entrou em vigor em 1976), os Ofícios Prediais passaram a ter
respaldo jurídico para exigir a descrição completa dos imóveis urbanos e rurais, na
qual devem constar sua completa localização, denominação (rural), lado da numera-
ção e distância da esquina mais próxima (urbano), área superficial, medidas lineares,
entre outros elementos essenciais, em atendimento ao Princípio da Especialidade.

Naquele momento, o emérito jurista AFRÂNIO DE CARVALHO, em sua obra
Registro de Imóveis, no capítulo 17, publicada logo após a entrada em vigor da Lei
dos Registros Públicos, há quase trinta anos, já sugeria que ficasse anexado à matrícu-
la do imóvel um mapa do mesmo, para visualização e conhecimento de terceiros.
Infelizmente, essa grande idéia não se tornou obrigatória, o que muito teria contribuí-
do para o aperfeiçoamento do Sistema Registral Brasileiro, embora alguns registrado-
res tenham seguido voluntariamente a sugestão do renomado mestre.
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Assim, percebe-se que uma das pretensões da Lei nº 10.267/01 é a incorporação
de bases gráficas georreferenciadas aos registros de imóveis rurais. Esse processo
levará décadas para ser implementado, uma vez que também não foi prevista a
obrigatoriedade da atualização das características dos imóveis, a qual somente ocor-
rerá no momento e nos casos previstos em lei (desmembramento, loteamento, alie-
nação etc.), conforme será visto adiante.

Procedidas estas considerações, passa-se à análise do Sistema Cadastral Brasi-
leiro e do Sistema Registral.

Como se sabe, no Brasil, ocorreram inúmeros problemas com os cadastros,
uma vez que, até o advento da Lei nº 6.015/73, não existiam, na legislação brasilei-
ra, critérios objetivos para identificar e discriminar perfeitamente um imóvel (esta
problemática é enfrentada em quase todos os países do mundo, conforme se apura
pela constatação da recente preocupação em aprimorar esses critérios). A ausência
de um referencial único com elementos objetivos criou situações com descrições
vagas, confusas, insuficientes e discrepantes de uma cidade para outra e de um
Ofício Predial para outro.

Já quanto ao Registro, o artigo 176, § 1º, inciso II, item 3 e o artigo 225 traziam,
salvo melhor juízo, expressões vagas e critérios subjetivos, possibilitando ao intérpre-
te a aplicação da norma conforme seu entendimento. A exemplo disso, alguns regis-
tradores sempre entenderam que a área superficial de um imóvel era imprescindível
constar da matrícula, enquanto outros, não. Hoje, em virtude da Lei nº 10.267/01, o
assunto ficou pacificado no sentido da obrigatoriedade de tal referência.

Com isso, percebe-se que ambos os países, o Brasil, com a sua nova legislação, e
a Espanha, com a Lei Hipotecária e com o seu Regulamento, estão no caminho de
alcançar a perfeita conexão Cadastro-Registro. Assim, é possível a cooperação entre o
Cadastro (a cargo das Prefeituras Municipais, para os imóveis urbanos, e, sob o crivo do
Incra, para os rurais) e o Registro Imobiliário, os quais devem operar como sistemas
coordenativos.

Embora ambas as instituições — Registro e Cadastro — tenham finalidades e obje-
tivos específicos, com áreas de interesse comum, qual seja, a perfeita identificação e
localização dos imóveis (coordenação). O Registro visa dar autenticidade, segurança,
publicidade e eficácia real à aquisição do imóvel (prova o Direito), ao passo que o
Cadastro tem a finalidade de arrecadar impostos (fiscal), e, ainda, especialmente, o
Cadastro Rural se presta a obter a determinação física do imóvel com a constante da
matrícula (princípio da especialidade/georreferenciamento), em substituição às descri-
ções precárias.

Conquanto a segurança existente com o desenvolvimento já alcançado, o Siste-
ma Registral poderá dar segurança plena no que se refere ao aspecto objetivo, quanto
mais completa for a realidade dos fatos com a constante do Fólio Real. Vale dizer que
é de vital importância que o Cadastro e o Registro se refiram ao mesmo objeto, preci-
samente.

É nesse sentido que o georreferenciamento veio em bom momento, pois tem
como finalidade primordial consistir num perfeito cadastro do imóvel rural, através da
medição in loco, por profissional devidamente qualificado, levando em consideração
as coordenadas estabelecidas pelo Sistema Geodésico Brasileiro, definidas pelo Incra,
auferindo sua precisa localização e caracterização, tais como área superficial e con-
frontações. Também, tem por escopo possibilitar uma exata coincidência dos elemen-
tos físicos do imóvel com os assentos registrais, refletindo o imóvel no Fólio Real com
exatidão, alcançando a segurança jurídica almejada.

Outrossim, a pretexto de adequar um imóvel à Lei nº 10.267/01, deverá ficar
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bem claro que georreferenciamento não servirá para criar ou extinguir direitos reais
quando ele for apresentado para registro. Por exemplo, se um sujeito tem a proprie-
dade de um imóvel com cem hectares, a posse (sem título) sobre mais trinta e uma
concessão de uso de terras públicas de outros vinte, não poderá pretender que, no
Registro de Imóveis, constem os cento e cinqüenta hectares.

Constata-se, então, que o georreferenciamento servirá para que o Incra obtenha
informações gerais sobre um imóvel, as quais servirão, naquilo que couber, ao Registro
de Imóveis, isto é, a este não interessarão as áreas não tituladas. Neste ponto, iden-
tifica-se o conflito entre o Registro e o Cadastro.

A integração do georreferenciamento nos títulos registráveis

Assim, realizado o levantamento antes mencionado (georreferenciamento), o
mesmo deverá ser encaminhado ao Incra para certificação, a fim de integrar o título
que será apresentado no Registro Imobiliário da situação do imóvel, quando se pre-
tender a realização de registros de alienação ou transformação da situação física do
imóvel, previstos no caput do artigo 9º e no artigo 10 do Decreto nº 4.449/02, que se
reportam diretamente aos §§ 3º e 4º, do artigo 176, da LRP (mudança de titularidade,
parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área,
reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de
caráter ambiental, envolvendo imóveis rurais).

Adentrando no momento noutra seara, por oportuno, discute-se quanto a exi-
gência ou não do georreferenciamento para os casos de oneração (hipoteca, aliena-
ção fiduciária, penhora etc.). A questão é polêmica e como não poderia deixar de ser,
há entendimentos diversos sobre o assunto.

O primeiro, ao qual nos filiamos, fundamenta-se no aspecto de que o decreto
regulamentador não pode prever aquilo que a lei regulamentada não o fez, nem o
intérprete, com menor razão. Desta forma, os dispositivos citados no parágrafo
anterior não se referem à instituição de gravames, isto é, não compreendem a
oneração. No entanto, estamos de acordo que transcorridos os prazos previstos no
artigo 10, do Decreto nº 4.449/02 (que ocorrerá em 30 de outubro de 2005), aí
sim será exigível o georreferenciamento para todos os casos, em obediência ao
que prevê o § 2º de tal dispositivo, que assim estabelece: “Após os prazos assi-
nalados nos incisos I a IV, fica defeso ao oficial do registro de imóveis a
prática de quaisquer atos registrais envolvendo as áreas rurais de que tratam
aqueles incisos, até que seja feita a identificação do imóvel na forma prevista neste
Decreto” (grifo nosso).

Logicamente, em sentido contrário, há entendimento de que a exigência do
georreferenciamento se aplica para todos os casos, sem exceções. Salvo melhor juízo,
esse entendimento não poderá prosperar, sob pena de inviabilizar e emperrar a
economia agrícola nacional, inclusive por haver prazos a serem cumpridos pelo regu-
lamento. A título de agumentação, analisando a questão sobre o prisma das obriga-
ções impostas ao registrador de informar mensalmente as ocorrências de mutação
objetiva e subjetiva no imóvel rural ao Incra, as quais, por via de conseqüência,
exigem que o oficial conheça as hipóteses que deverá exigir o georreferenciamento,
constata-se que o caput do artigo 4º do Decreto nº 4.449/02 utilizou expressão mais
extensiva do que a prevista pelo § 7º, do art. 22, da Lei nº 4.947/66 (“...restrições de
caráter dominial ...”), a nosso sentir, de caráter exaustivo. No mesmo sentido, a
Resolução nº 38, de 23 de outubro de 2002, do Incra, que aprovou o roteiro para
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intercâmbio de informações entre o Incra e os Serviços de Registro de Imóveis, no item
3 do Anexo, não contemplou a hipótese de oneração para que se exija o memorial
com o georreferenciamento.

A propósito, no encontro de registradores imobiliários realizado em Araraquara-
SP, denominado GeoAraraquara, foram suscitadas essas questões. Espera-se, agora,
a publicação da “Carta de Araraquara”, que está sendo elaborada.

Agora, nos casos de alienação — inter vivos ou causa mortis —, referida exigên-
cia somente é feita, hoje/setembro de 2004, aos imóveis com área igual ou superior a
1.000 hectares. A partir de 30 de outubro de 2004, tal exigência será extensiva aos
imóveis com área igual ou superior a 500 hectares e, a partir de 30 de outubro de
2005, a todos os imóveis (art. 10, do Decreto nº 4.449/02). A título de informação,
pretende-se a dilação desses prazos.

Reitera-se que, para os casos de alteração das característica de imóvel rural
(parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área
e reserva legal e particular do patrimônio natural), independentemente da área, a
novel legislação já é aplicável.

Diante disso, verifica-se que o modo de aquisição de um direito real deverá
contar com a presença do documento adequando o imóvel rural às novas regras
previstas, independentemente da origem do título, se judicial, notarial, particular ou
administrativo.

Esta é a exegese que ora se realiza dos dispositivos alterados pela Lei nº 10.267/
01, especialmente os §§ 3º e 4º, do artigo 176 e o § 3º, do artigo 225, da LRP.

Já o § 4º, do artigo 176 e o § 3º, do artigo 225, ambos da LRP, prevêem que os
títulos judiciais que envolvam bens imóveis rurais (usucapião, inventário, adjudicação,
arrematação, divisão etc.), também deverão estar adaptados ao que estatuiu a nova
legislação, ou seja, necessitam conter o georreferenciamento.

Nesse diapasão, competirá ao magistrado exigir da parte interessada essa provi-
dência salutar, inclusive nos casos em que a legislação não se aplique, no momento,
a determinado imóvel, independendo da espécie do feito (que resulte numa aliena-
ção) e da área do imóvel (art. 10, do Decreto nº 4.449/02). Isso porque, via de regra,
o lapso temporal de tramitação do processo judicial provavelmente fará com que se
torne exigível o levantamento georreferenciado ao seu término.

É de suma importância a observância dessas normas, pois os títulos judiciais, via
de regra, serão levados a registro e, não constando a adequação à referida lei, serão,
por via de conseqüência, devolvidos pelo oficial do Registro para adequação. Sabe-se
que esse incidente, o da não-recepção de um título judicial no Álbum Imobiliário, por
falta de observância de requisitos legais formais, em não raras vezes tem gerado
certo atrito entre o magistrado que expediu a ordem e o registrador.

Portanto, procurando-se atender uma das principais intenções desta breve expo-
sição, procede-se a uma rápida abordagem a respeito dos títulos judiciais submetidos
a registro e/ou averbação no Registro de Imóveis, com o propósito de informar os
operadores do Direito e as partes interessadas que se utilizam de tão relevante servi-
ço, bem como aqueles encarregados da formalização e da preparação dos títulos
para posterior lançamento registral, evitando-se impugnações e desgaste da relação
do Registrador com o Poder Judiciário.

A lei registrária vigente estabelece que, no Registro de Imóveis, se procederá
aos registros e averbações (artigo 167, incisos I e II) dos títulos ou atos constitutivos,
declarativos, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em
lei, inter vivos ou mortis causa (art. 172 da LRP).

Este diploma legal elenca os títulos registráveis, no seu artigo 221, a saber:
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“Somente são admitidos a registro:
I - escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasi-
leiros;
II - escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes
ou testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o re-
conhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades
vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação;
III - atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento
público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no
Cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como senten-
ças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo
Supremo Tribunal Federal;
IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados
extraídos de autos de processo.”

Para o acesso de qualquer título ao sistema registrário, constitui-se imprescindível
a presença de alguns requisitos e o atendimento aos seguintes princípios, entre outros
de igual relevância: Continuidade, visando a impedir o lançamento de qualquer ato
registral sem o registro anterior e a obrigar as referências originárias, derivadas e
sucessivas (arts. 195, 222 e 237 da LRP); Especialidade, que exige a plena e perfeita
identificação do imóvel nos documentos (arts. 176, § 1º, II, item 3, e 225 da LRP);
Disponibilidade, com base no qual ninguém pode transferir mais direitos do que os
constituídos pelo Registro Imobiliário, a compreender a disponibilidade física (área
disponível do imóvel) e a jurídica (a vincular o ato de disposição à situação jurídica do
imóvel e da pessoa), conforme previsão legal do artigo 176, § 1º, III da LRP; e, ainda,
Legalidade, o qual impõe o exame prévio da legalidade, validez e eficácia dos títulos,
a fim de obstar o registro de títulos inválidos, ineficazes ou imperfeitos, contribuindo
para a concordância do mundo real com o mundo registral, de modo que o público possa
confiar no registro (arts. 167, I e II; 169 e 198 da LRP) (Consolidação Normativa Notarial
e Registral - CNNR, Provimento nº 1/98-CGJ/RS, arts. 285, VI, X, XI, XII).

Os títulos judiciais previstos no inciso IV do artigo 221 da LRP estão sujeitos ao mesmo
exame a que se submetem os títulos extrajudiciais, podendo, igualmente, ser devolvidos
e objeto de dúvida (art. 198 da LRP). Para CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “o pressuposto
fático do registro é um título hábil a operar a transferência, cabendo ao oficial do registro
a função de proceder a um exame sumário, a levar perante o juiz as dúvidas que tiver,
seja quanto à capacidade das partes ou a qualquer requisito formal, seja quanto ao direito
do transmitente ou outro elemento que lhe pareça faltar para que esse direito se repute
escorreito” (in WALTER CENEVIVA, p. 391, nota de rodapé nº 15).

A jurisprudência é pacífica neste sentido, senão vejamos:

“Quanto ao não-cumprimento do mandado judicial, não se vislum-
bra nenhuma irregularidade. O serventuário, indubitavelmente, não
é investido de poderes a questionar a soberana decisão judicial.
Porém, lhe compete o exame do título à luz dos princípios norteado-
res dos registros de imóveis, um dos quais o da continuidade” (Apela-
ção Civil nº 11.400-0/1, Conselho Superior da Magistratura-SP).

“A origem do título judicial não o isenta do exame de qualificação
registrária, cabendo ao registrador apontar hipóteses de incompe-
tência absoluta da autoridade judiciária, aferir a congruência do
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que se ordena, apurar o preenchimento de formalidades docu-
mentais que a lei reputa essenciais e analisar a existência de obs-
táculos registrários” (Apelação Cível nº 30.657-0/2, CSM-SP).

“O título judicial submete-se à qualificação registrária sob o estri-
to ângulo da regularidade formal.
O mandado de registro de penhora, incidente sobre imóvel
indisponível (Lei nº 6.024/74, art. 36) não merece ingresso no
registro predial” (Apelação Cível nº 31.881-0/1, CSM-SP).

“A origem judicial do título não o forra da qualificação registral”
(Apelação Cível nº 31.244-0/5, CSM-SP).

“O mandado judicial não o torna imune à qualificação registrária
tão só pela sua procedência. O exame da legalidade não promo-
ve incursão sobre o mérito da decisão judicial, mas a apreciação
das formalidades extrínsecas da ordem e conexão de seus dados
com o registro e sua formalização instrumental” (Apelação Cível
nº 33.111-0/3, CSM-SP).

“A exigência de aperfeiçoamento ou perfectibilização do título
judicial não se confunde com recusa e jamais tipificará desobe-
diência” (STJ, 1ª Turma, rel. min. DEMÓCRITO REINALDO, no RMS
35.08-5/DF, in DJU 10.10.94, p.27.104; STJ, 1ª Turma, unân., rel.
min. GOMES DE BARROS, in DJU 3.8.92 e JSTJ nº 39, pp. 38.942,
Ed. Lex 1993; TJ-MG, Ac. Unân., 1ª C. Cível, publ. 11.11.93, Ap.
nº 4132-7/89.358-1, rel. des. ORLANDO CARVALHO).

É conveniente lembrar que o sistema jurídico brasileiro, em especial o sistema
registral imobiliário, adota o tipo latino, pelo qual se constituem, se declaram, se
modificam e se extinguem direitos com base no binômio título e modo (registro), os
quais devem observar os princípios estabelecidos para a sua validade e eficácia pe-
rante terceiros, sob pena de nulidade e de anulabilidade (art. 216, da LRP).

Diante do exposto, realiza-se esta ponderação como alerta aos magistrados
para que, com o auxílio dos escrivães judiciais, dêem efetiva aplicação ao texto
normativo, ou que entendam que os registradores têm a obrigação de cumprir estri-
tamente o que determina a lei, sob pena de responsabilidade civil, penal e adminis-
trativa. Aos oficiais de Registro, informa-se que estarão sujeitos a responder, inclusi-
ve pelo crime de prevaricação, se registrarem títulos sem a observância das formali-
dades legais.

Oportunamente, relembram-se as legislações que tratam de temas similares,
que são os seguintes:

- Exigência da apresentação do certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR)
para a homologação de partilhas amigáveis ou judiciais (art. 22, §2º, da Lei nº
4.947/66);

- A aquisição de imóvel situado em área considerada indispensável à segurança
nacional por pessoa estrangeira, física ou jurídica, depende do assentimento prévio
do Conselho de Defesa Nacional (art. 7º, da Lei nº 5.709/71 e arts. 500 e segs. do
Provimento nº 1/98-CGJ/RS – Consolidação Normativa Notarial e Registral);
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- Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e autos judiciais,
as partes indiquem, com precisão, as características, as confrontações e as
localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda,
quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do
logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da
esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliá-
rio (art. 225, caput, da Lei nº 6.015/73).

Quanto aos títulos notariais, os tabeliães também deverão instrumentalizar as
escrituras públicas de acordo com a norma legal. Ademais, o § 6º, do artigo 22, da Lei
nº 4.947/66, prevê a necessidade de constarem nas escrituras públicas os dados do CCIR
(código, denominação e localização do imóvel e nome e nacionalidade do detentor).

São considerados nulos e de nenhum efeito as escrituras e os registros realizados
sem a apresentação do certificado de cadastro do imóvel rural (§ 3º, do artigo 8º, da
Lei nº 5.868/72).

Importante ressaltar que a apresentação do CCIR deverá ser, sempre, acom-
panhada da prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
correspondente aos últimos cinco exercícios, ressalvados os casos de inexigibilidade e
dispensa previstos no art. 20, da Lei nº 9.393/96 (arts. 1º, da Lei nº 10.267/01 e do
Decreto nº 4.449/02).

A rotina registral imobiliária em face da Lei nº 10.267/01
e seu decreto

Primeiramente, ressalta-se que, com o advento da lei, houve a pacificação da
discussão acerca da necessidade da menção da área superficial de um imóvel, quan-
do da abertura da sua respectiva matrícula (art. 176, § 1º, II, item 3, “a” e “b”), pois
alguns colegas (a minoria) relutavam em exigir esse requisito.

Assim, providenciado o levantamento georreferencial do imóvel, o proprietário
deverá submetê-lo ao Incra, instruído com certidão da matrícula do imóvel e a Anotação
de Responsabilidade Técnica — ART — do responsável técnico, para certificação de que
a poligonal objeto do memorial descritivo (a descrição completa do imóvel – perímetro)
não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado.

De posse da certificação, acompanhada de (i) requerimento contendo declaração,
sob as penas da lei, de que não houve alteração das divisas do imóvel registrado e de que
foram respeitados os direitos dos confrontantes, com firma reconhecida, bem como com
o (ii) CCIR, com a (iii) prova de pagamento do ITR dos últimos cinco exercícios, se for o
caso, e com (iv) declaração expressa dos confinantes de que os limites divisórios foram
respeitados, também com suas respectivas firmas reconhecidas por autenticidade, o
Registro de Imóveis poderá realizar os atos registrais cabíveis.

Entende-se que deverá proceder-se, em primeiro lugar, à averbação do memo-
rial descritivo (georreferenciamento) e, após, ao assento desejado. Nos casos de re-
gistro do loteamento, desmembramento e remembramento, proceder-se-á ao registro
na origem e à abertura das matrículas respectivas. Nos casos de alienação e das
reservas, recomenda-se a abertura de matrícula com a nova descrição para a realiza-
ção do registro e/ou das averbações necessárias. Realizados os atos, serão eles reme-
tidos novamente ao Incra, através de comunicação, até o final do mês subseqüente à
modificação ocorrida.

Esta comunicação, que conterá os dados sobre a estrutura e uso do imóvel,
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além dos dados pessoais do titular de direitos, será instruída com certidões das
matrículas, contendo o(s) registro(s) alterado(s). Eis a disposição do § 2º, do artigo
4º, do Decreto nº 4.449/02. Não obstante, o envio das certidões tem sido considera-
do um excesso, porquanto a comunicação indicará todos os dados necessários para
a atualização no Incra.

Discute-se, ainda, se a comunicação deverá se referir apenas aos imóveis subme-
tidos à nova legislação, forte no § 7º do artigo 22 da Lei nº 4.947/66 e no artigo 4º do
Decreto nº 4.449/2, ou a todos os imóveis rurais indistintamente. Este ponto também está
sendo analisado pela comissão incumbida de elaborar a “Carta de Araraquara”.

Competirá ao Incra a atualização cadastral e o envio de certificado do novo
código do imóvel ao Registro de Imóveis, para averbação de oficio.

Importante frisar que a certificação pelo Incra não importa no reconhecimento
do domínio ou a exatidão dos limites e confrontações indicados pelo proprietário, mas
sim, que não há sobreposição de áreas de acordo com o cadastro do órgão.

Com isso, a título de argumento para que os proprietários agilizem o georrefe-
renciamento de seus imóveis, poderá ser informado que aqueles que primeiro apre-
sentarem seus memoriais no Incra poderão ficar isentos, num primeiro momento, de
problemas maiores, suportados por aqueles que apresentarem um memorial que des-
creva área ou parte dela já integrante do sistema de georreferenciamento, evidenci-
ando possível grilagem, ou seja, a sobreposição de área sobre área. Ademais, tem-se
conhecimento de que os imóveis georreferenciados estão obtendo maior valor nas
alienações.

A fim de atender efetivamente o propósito da lei, foi prevista a isenção de
custos para a realização do georreferenciamento para os proprietários de imóveis
rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais, mediante decla-
ração (art. 8º e § 3º, do Decreto nº 4.449/02). Tal isenção não alcança o Registro
Imobiliário, porém.

O § 3o, do artigo 9º, do Decreto nº 4.449/02, estabelece que “para os fins e
efeitos do § 2º do art. 225 da Lei nº 6.015, de 1973, a primeira apresentação do
memorial descritivo segundo os ditames do § 3º do art. 176 e do §3º do art. 225
da mesma lei, e nos termos deste decreto, respeitadas as divisas do imóvel e os
direitos de terceiros confrontantes, não caracterizará irregularidade impeditiva de
novo registro, devendo, no entanto, os subseqüentes estar rigorosamente de acor-
do com o referido, § 2o, sob pena de incorrer em irregularidade sempre que a
caracterização do imóvel não for coincidente com a constante do primeiro registro
de memorial georreferenciado, excetuadas as hipóteses de alterações expressa-
mente previstas em lei” (grifamos). Assim, deve-se observar que somente para a
primeira apresentação estarão mitigadas as formalidades de praxe, observadas
quanto ao dimensionamento do imóvel, principalmente no aspecto quantitativo,
respeitando-se, sempre, direitos de terceiros. Considerar-se-ão irregulares as de-
mais apresentações que conflitem com a descrição primeira, constante do memo-
rial georreferenciado.

Neste sentido, é importante salientar o defeito na redação do § 1º, do artigo 9º,
do Decreto nº 4.449/02, ao estabelecer que no momento da primeira apresentação
do memorial descritivo não serão opostas ao memorial georreferenciado as discrepân-
cias de área que não excederem “os limites preceituados na legislação vigente”, pois,
eles, até o momento, não existem. Por isso, entende-se que a diferença de área que
não ultrapassar a vigésima parte desse (art. 1.258, do CC) poderá ser enquadrada em
tal situação. Além desse parâmetro, recomenda-se a utilização do expediente da
retificação, a seguir mencionado.
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Ainda, de acordo com a Lei nº 10.931/04, que alterou o procedimento de retifi-
cação no Registro Imobiliário previsto nos artigos 212 ao 214 da LRP, importa esclare-
cer, aqui, que o inciso II, do §11, do artigo 213, da supracitada lei, previu que a
adequação do imóvel rural ao georreferenciamento independe de retificação; senão
vejamos: “Independe de retificação: ... II – a adequação da descrição do imóvel rural
às exigências dos arts. 176, §§ 3º e 4º, e 225, § 3º, desta Lei”.

Espera-se, contudo, que o Incra esteja bem estruturado para que seja possível a
aplicação efetiva da legislação, sob pena de termos mais uma lei inócua e inaplicável
no ordenamento jurídico.

As retificações em face da Lei nº 10.267/01

O procedimento retificatório de registro permite a correção de eventuais erros
constantes dos assentos realizados, visando à exatidão do ato, em obediência aos
princípios registrais, especialmente ao da especialidade, para ensejar confiança a
todos os interessados na publicidade imobiliária. Segundo AVELINO DE BONA, na
sua obra intitulada Títulos Judiciais no Registro de Imóveis, “o registro de imóveis
deve ser fiel, exato, preciso, não podendo conter erros ou falhas que o desnaturem
e lhe diminuam o valor probante” (1ª ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, p. 82).

Conforme noticiado no título anterior, não será necessária a prévia retifica-
ção da descrição do imóvel, quando se pretender averbar o memorial
georreferenciado que expresse divergências com a descrição constante da matrí-
cula, respeitados direitos de terceiros, e, também, quando houver aumento da
área superficial, observando-se que essa não poderá ser superior a cinco por cento
(5%), salvo entendimento diverso.

Outrossim, quando não forem apresentadas as declarações de anuência dos con-
frontantes ou a certidão do Incra informando a não sobreposição de áreas, o § 8º do
artigo 9º do Decreto nº 4.449/02 previa que o oficial deveria encaminhar a documen-
tação ao magistrado competente para que a retificação fosse processada nos termos
do art. 213 da Lei nº 6.015/73.

Porém, recentemente, com a publicação da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de
2004, o procedimento retificatório previsto na LRP foi largamente alterado em mo-
mento oportuno, dando autonomia ao registrador imobiliário, especialmente em rela-
ção ao fator georreferenciamento, previsto no artigo 213.

Agora, a retificação prevista na LRP será realizada administrativamente, com
tramitação no próprio Ofício Predial, não precisando passar pelo crivo do Poder Judi-
ciário, uma vez que essa se tornou uma faculdade, e não uma obrigação.

Inúmeras inovações foram previstas, das quais se tratará em trabalho específico,
mencionando-se apenas as consideradas principais e ligadas à área rural, que são as
seguintes:

a) A retificação poderá se operar de ofício ou a requerimento do interessado
nos casos previstos na alínea “d”, do inciso I, do artigo 213, da LRP, visando
à retificação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas
georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais.

b) Nos casos de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou
não, alteração de área, proceder-se-á à retificação a requerimento do interes-
sado, obrigatoriamente com a anuência de todos os confrontantes, acom-
panhado da documentação necessária (art. 213, II, da LRP).
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c) Possibilidade de notificação dos lindeiros e confrontantes pelo oficial do Regis-
tro de Imóveis, pessoalmente, ou pelos correios, ou por intermédio do Registro
de Títulos e Documentos, para que se manifestem sobre as retificações pre-
tendidas, presumindo-se a concordância com o postulado, no caso de falta de
manifestação contrária (art. 213, §§ 3º e 4º, da LRP).

d) Independe de retificação a regularização fundiária de interesse social, realizada
em Zonas Especiais de Interesse Social, nos termos do Estatuto da Cidade,
promovida pelos Municípios ou pelo Distrito Federal (art. 213, § 11, I, da LRP);

e) Independe de retificação, igualmente, a adequação da descrição de imóvel
rural às exigências dos arts. 176, §§ 3º e 4º e 225, §3º, da LRP (art. 213, § 11,
II, da LRP);

f) A previsão da gratuidade de emolumentos decorrentes de regularização fundiá-
ria de interesse social a cargo da administração pública (art. 213, § 15, da LRP);

g) A previsão do bloqueio da matrícula no caso de ação contendo pedido de
nulidade (art. 214, §§3º e 4º, da LRP).

Entre os itens sucintamente apresentados, importa destacar que a primeira leitu-
ra da disposição prevista no artigo 213, § 11, II, da LRP, poderá ensejar o entendimen-
to de que a descrição imperfeita de imóvel rural não precisará ser retificada, conquan-
to, no momento, seja prudente manter o entendimento de que tal dispositivo deverá
ser interpretado em consonância com o § 3º, do artigo 9º, do Decreto nº 4.449/02, e
não indiscriminadamente.

Deverá o registrador estar atento, ainda, ao fato de que o georreferencia-
mento não poderá ser adotado como expediente para atribuir direitos que deve-
rão ser reconhecidos na esfera competente, perante o Poder Judiciário, no caso de
usucapião, por exemplo, e por meio do Poder Executivo, nas concessões de direito
real de uso.

A relevância do Sistema Registral Imobiliário

De todo o exposto, pode-se perceber que o Sistema Registral Imobiliário Brasilei-
ro está, paulatinamente, recebendo a consideração que sempre mereceu, pelos fins a
que se destina, de constituir, declarar, modificar e extinguir direitos, gerando publici-
dade, autenticidade, segurança jurídica e eficácia.

Ademais, constata-se que o Registro Imobiliário, a exemplo do Registro Civil das
Pessoas Naturais, se presta a fonte de informações e de controle para o Estado.

Como se pode verificar, todas as alterações envolvendo imóveis rurais, salvo os
atos de oneração, serão informadas ao Incra, o qual, a partir de agora, estará coli-
gado com a Secretaria da Receita Federal, para a fiscalização de todos os negócios
imobiliários realizados de acordo com a lei no nosso País, a exemplo do que já
ocorre com as Declarações sobre Operações Imobiliárias - DOI (Instrução Normativa
nº 324/2003-SRF).

Pode-se constatar que o imóvel rural georreferenciado tem apresentado um acrés-
cimo no valor de mercado, pela especialidade e segurança geradas, principalmente
porque reflete que ele não apresenta o vício da sobreposição (grilagem), combatido
pela ordem jurídica e social.

Por oportuno, percebe-se que a alteração do procedimento de retificação pe-
rante o Ofício Registral Imobiliário ressalta a importância da atividade, a confiabili-
dade no critério prudente e técnico do registrador, bem como a sua autonomia
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funcional, que, segundo as palavras do registrador e presidente do IRIB, SERGIO
JACOMINO, constantes do Boletim Eletrônico do IRIB-AnoregSP nº 1.201, de 26 de
julho de 2004, p. 6: “... o registro imobiliário brasileiro tem uma orientação clara,
tem capacidade de estabelecer um relacionamento muito importante com os outros
atores jurídicos do processo, tem condições de estabelecer pontes e de contribuir,
enfim, com o aperfeiçoamento de todo o sistema”.

Conclusões

Considera-se, portanto, que a verdadeira interconexão cadastro-registro já faz
parte da realidade fundiária no Brasil, iniciada com o georreferenciamento que está
sendo implementado pelo Governo Federal, por meio do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária — Incra —, e pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil
— IRIB —, em parceria com os oficiais de Registro de Imóveis. O assunto, portanto,
consagra um avanço da sociedade brasileira.

Almeja-se, contudo, que o Incra esteja devidamente estruturado para alcançar o
propósito da lei e que os registradores estejam adequadamente instruídos sobre a
correta aplicação dela, uma das finalidades da presente exposição.

Espera-se que fatores políticos, os quais diretamente afetam o controle, a im-
plantação e a modernização dos sistemas referentes aos bens imóveis, não sejam
obstáculos para a aplicação efetiva da lei.

Também, recomenda-se que todos os agentes envolvidos na formalização de atos
concernentes a imóveis rurais (magistrados, tabeliães, escrivães e advogados) tenham
pleno conhecimento da aplicação da Lei nº 10.267/01 e de seu decreto regulamentador,
com o intuito de facilitar as relações entre todos os envolvidos no georreferenciamento,
que não é assunto singelo de tratar, enfocando principalmente a atenção dispensada aos
títulos judiciais, prevista no artigo 225, § 3º, da LRP, bem como a utilidade de se adequar
de imediato os feitos judiciais que envolvam imóveis rurais, conquanto ainda enquadrados
no artigo 10 do regulamento, por questão de prudência.

Considera-se altamente positivo o novo procedimento de retificação previsto na
LRP, alterada pela novel Lei nº 10.931/04, quando aplicado corretamente, servindo de
suporte fundamental para a implementação mais célere do georreferenciamento, al-
cançando a conexão entre o Cadastro e o Registro prevista pelo legislador, atribuindo,
ainda, maior valor negocial aos imóveis adequados ao novo sistema, em face da
depuração da propriedade.

Fazendo-se estas considerações sobre o tema, esperamos ter contribuído para o
esclarecimento e para o despertar da importância da matéria, que muito ainda tem
para florescer.
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