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CADASTRO - REGISTRO IMOBILIÁRIO: UMA INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA  

O Dr. Sérgio Jacomino, Coordenador Editorial das publicações do lRlB, entrevistou para 
este Boletim online, a ilustre Profª. Msc. ANDRÉA FLÁVIA TENÓRIO CARNEIRO, Engenheira 
Cartógrafa, Mestre em Ciências Geodésicas, Área de Levantamentos Terrestres, Doutoranda em 
Engenharia de Produção, Área de Inovações Tecnológicas, desenvolvendo tese em "Cadastro".  

A Dra. Andréa é Professora do Curso de Engenharia Cartográfica da Universidade 
Federal de Pernambuco - UFPE e membro do Grupo de Trabalho em Cadastro Municipal daquela 
Instituição de ensino. Desenvolve seus estudos de pós-graduação na Universidade Federal de 
Santa Catarina, e pesquisa a integração dos Cadastros físicos com o Registro lmobiliário, sob 
orientação do Prof. Dr. Eng. Jürgen Philips, da UFSC.   

Como ambos - entrevistada e entrevistador - são expertos na matéria, o assunto se 
reveste da maior importância para a classe registradora, pois traz à tona pontos essenciais do 
que se refere a Cadastro. Na opinião da Dra. Andréa, é possível a perfeita cooperação entre 
instituições que tenham finalidades e objetivos específicos, porém com amplas áreas de 
interesse comum, o que pode favorecer um entendimento que vise ao aperfeiçoamento do 
sistema.   

Eis, na íntegra, a entrevista, com as Perguntas formuladas, com muita oportunidade, 
pelo Dr. Sérgio Jacomino, e as Respostas, oferecidas com precisão, pela Profª. Andréa Flávia 
Tenório Carneiro, que foi a fundo na matéria, já exposta nas páginas do lRlB na Internet.   

1. No âmbito do grupo Experts on Cadastral Surveying and Land Information das Nações Unidas, 
estima-se que o Registro Imobiliário e o Cadastro complementam-se, reconhecida a 
especificidade e importância de cada instituição. Como a Professora vê o aperfeiçoamento do 
Cadastro e do Registro, mantidas suas especificidades e integridade?   

R. O referido grupo das Nações Unidas reconhece a necessidade premente de que países em 
desenvolvimento possuam sistemas eficientes de gerenciamento territorial. Neste contexto, 
sistemas cadastrais e registrais formam a base de informações territoriais para um sistema de 
múltiplas aplicações. A forma como esses sistemas coexistem em cada país depende de fatores 
culturais, sociais e econômicos, bem como da evolução desses fatores ao longo do tempo, não 
sendo aconselhado, portanto, a "importação", sem análise crítica, de modelos que funcionam 
em outros países. A eficiência dos dois sistemas, portanto, independe da sua ligação ou 
interdependência administrativa.   

Cadastro multifinalitário. Registro de Imóveis nas prefeituras? 

2. Há propostas apressadas de atrair o Registro Imobiliário brasileiro para as Prefeituras 
municipais. Como a senhora vê tais propostas? O Cadastro pode suprimir o Registro Imobiliário? 
Pode o Registro transformar-se num grande Cadastro Jurídico, mantido e tocado por cartógrafos 
e funcionários burocráticos?   

R. Segundo a nossa visão, o Cadastro e o Registro são complementares, e devem operar como 
sistemas interativos. O Cadastro, no Brasil, apresenta diversos problemas, entre eles a 
inexistência de uma legislação específica que trate do assunto, ou até mesmo de normas 
técnicas que orientem os procedimentos técnicos envolvidos. Dessa forma, observa-se uma 
grande variação nos Cadastros mantidos pelas diferentes Prefeituras, além da influência do 
componente político na implantação e desenvolvimento dos sistemas cadastrais. Assim, o 
gerenciamento do Registro Imobiliário pelas Prefeituras não nos parece adequado, uma vez que 
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ele corre o risco de padecer dos mesmos problemas. Será uma carga a mais para as Prefeituras, 
além de não ser prudente uma modificação tão radical num sistema que tem cumprido as 
funções para as quais foi criado.   

3. Fala-se amiúde de um Cadastro Multifinalitário como espécie de panaceia para as várias e 
sentidas necessidades de um Cadastro Imobiliário bem-organizado. Em que consiste 
precisamente o Cadastro Multifinalitário? Como compatibilizar a idéia de um Cadastro dessa 
natureza, sabendo-se que aos Municípios interessa a situação física dos bens imóveis, aos 
Registros a situação dominial, o que leva a demandas diferenciadas?   

R. O Cadastro Multifinalitário pode ser entendido como um sistema de informações dirigido a 
diferentes aplicações relativas ao gerenciamento e planejamento territorial. A base de um 
Cadastro Multifinalitário deve ser um Cadastro Imobiliário tendo como unidade a parcela (ou 
imóvel), e informações descritivas relativas a cada imóvel: localização, tamanho, valor, situação 
legal. No Brasil, o Cadastro mantido pelas Prefeituras é essencialmente um Cadastro Fiscal, daí 
o interesse imediato na situação física dos imóveis, em detrimento da sua situação legal. Esse 
Cadastro, instituído para fins de tributação, não representa um suporte adequado para um 
Cadastro Multifinalitário, já que as exigências geométricas de um Cadastro Fiscal são menores 
do que as necessárias para determinadas aplicações. As informações desse Cadastro, no 
entanto, têm servido de base para os Cadastros Multifinalitários até então desenvolvidos neste 
País, que, na maioria das vezes, não se mostram adequados às atividades do Registro de Imóveis, 
o qual exige uma precisão da definição da situação física correspondente à situação legal.   

Cadastro e registro: complementaridade 

4. Em que medida um Cadastro Imobiliário pode aperfeiçoar o Registro Imobiliário? 

R. O papel do cadastro imobiliário é proporcionar uma descrição clara e precisa do imóvel. A 
representação dos imóveis é feita através de medições e mapas de grande escala possuindo um 
identificador único, que pode ser utilizado pelo Registro para indicar o objeto legal de uma 
maneira particular, simples e livre de ambiguidades, atendendo ao princípio de especialidade 
que deve estar presente no registro. O Cadastro Imobiliário pode, assim, proporcionar uma 
garantia dos limites e localização do imóvel.   

5. Em que medida pode o Registro Imobiliário servir ao Cadastro?   

R. O Registro Imobiliário pode proporcionar ao Cadastro informações relativas à propriedade do 
imóvel (quem é proprietário) e informações relativas aos direitos reais (como dispõe), 
informações estas que servirão a diversas aplicações de um Cadastro Multifinalitário. Também 
pode informar ao Cadastro a existência de direitos de terceiros, como no caso das hipotecas.   

6. Qual sua opinião sobre a descrição dos bens imóveis nas matrículas? Em seu entender, o 
sistema brasileiro atende às necessidades sociais? 

R. Para nós, o ponto fraco do sistema registral brasileiro reside exatamente na descrição do 
imóvel. Embora a Lei de Registros Públicos tenha se preocupado em definir algumas 
características do imóvel que deverão constar na matrícula, essas características não definem o 
imóvel de forma inequívoca. A ausência de um referenciamento único cria situações de 
descrições vagas e confusas, que escapam ao entendimento até mesmo daqueles que trabalham 
no registro, o que dizer do proprietário leigo, que aceita a descrição sem entender exatamente 
o que esta significa. Esta situação é mais comum em áreas rurais. Em zonas urbanas, por outro 
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lado, a indefinição na localização provoca sobreposições e incapacidade de utilização dos 
levantamentos feitos pelos loteadores pelo Cadastro municipal.   

Informática como ferramenta de aperfeiçoamento do SRI 

7. Como a Professora avalia o Registro Imobiliário brasileiro?   

R. Não tenho dúvidas de que o sistema atende às necessidades de garantia da propriedade de 
um imóvel. As ressalvas feitas anteriormente cabem mais como uma oportunidade de 
aperfeiçoamento do sistema, considerando as facilidades hoje existentes com a utilização da 
informática, o que possibilita a ligação entre banco de dados e a troca de informações entre as  
instituições envolvidas. Penso, no entanto, que falta uma maior divulgação dos benefícios 
proporcionados pelo Registro de Imóveis.  É significativo o número de pessoas que deixam de 
realizar o registro por mero desconhecimento ou consciência do seu valor.   

8. Qual o objetivo de sua pesquisa? Quais são as preocupações do Grupo que a senhora integra 
na Universidade?   

R. O objetivo principal da minha pesquisa é realizar um diagnóstico claro e preciso do sistema 
cadastral brasileiro, a fim de indicar alternativas viáveis para uma reforma cadastral. Neste 
contexto, a questão da conexão, ou cooperação, entre os sistemas cadastrais e registrais têm 
uma importância fundamental, considerando o conceito internacionalmente difundido, no 
Brasil nunca praticado, do Cadastro como um instrumento para a garantia dos limites de 
propriedade. O Grupo de Trabalho sobre Cadastro Municipal, do Departamento de Engenharia 
Cartográfica da UFPE, do qual faço parte, preocupa-se com a melhoria do Cadastro brasileiro e 
entende que o caminho a ser percorrido envolve a definição de normas técnicas para a execução 
dos procedimentos e o estudo das tecnologias disponíveis ao aperfeiçoamento do sistema1 2.   

A universidade e os SRI 

9. Em que medida pode a Universidade contribuir para o aperfeiçoamento técnico e profissional 
dos registradores?   

R. O papel da Universidade neste sentido pode ser desempenhado de várias formas, seja 
desenvolvendo modelos de aperfeiçoamento do sistema cadastral, para que este atenda às 
necessidades do registro, seja habilitando adequadamente profissionais de levantamento 
(engenheiros cartógrafos e agrimensores) de forma que estes possam, como acontece em países 
desenvolvidos, trabalhar na execução da Geodésia e da Topografia, dentro de uma rotina pré-
definida pelas instituições legalmente participantes. É fundamental, no entanto, que haja uma 
comunicação constante entre os registradores e os grupos de trabalho envolvidos, de forma que 
possamos melhor identificar as necessidades de cada sistema, e trabalhar em prol da melhoria 
deles. Com relação ao aperfeiçoamento técnico propriamente dito dos profissionais de registro, 
a Universidade oferece cursos, congressos, debates, dos quais esses profissionais podem 
participar ativamente e neles tomar ciência dos resultados dos estudos desenvolvidos.   

 
1 A Dra. Andréa esteve em visita aos Registros Imobiliários da Comarca de Franca, SP, oportunidade em 
que o Presidente do IRIB [Lincoln Bueno Alves] formalizou convite para que o Grupo universitário participe 
do XXV Encontro Nacional, em setembro.  
2 NE: Os trabalhos de pesquisa da Professora Andréa Carneiro culminaram com o seu doutoramento e a 
publicação pelo IRIB, em parceria com a safE – Sérgio Antônio Fabris do livro - Cadastro Imobiliário e 
Registro de Imóveis. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, 271p. ISBN: 9788575252194. 
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10. Que tipo de contribuição a Professora espera do lRlB?   

R. O objetivo da minha visita a Franca foi estabelecer um contato mais próximo com os 
registradores, bem como plantar a idéia de um trabalho conjunto a ser desenvolvido em prol do 
aperfeiçoamento dos sistemas cadastral e registral. O resultado satisfatório da minha pesquisa 
depende do conhecimento obtido através da experiência dos profissionais que trabalham 
efetivamente no registro e convivem com os problemas práticos do dia a dia. O IRIB, como 
entidade representativa dos registradores brasileiros, contribui muito para nosso trabalho, 
divulgando as ideias e abrindo espaço para o debate e esclarecimento delas a quem tiver 
interesse.   

11. A senhora teria algo mais a acrescentar para elucidar a matéria?   

R. Para finalizar, agradeço o apoio e acolhida recebidos dos Drs. Lincoln Bueno Alves e Sérgio 
Jacomino, de Franca, e Gleci Palma Ribeiro Melo, de Florianópolis, que abriram as portas de seus 
Registros, para que eu pudesse exercitar meu conhecimento teórico do sistema registral 
brasileiro. Gostaria também de solicitar aos profissionais que tenham sugestões, críticas, ou 
qualquer contribuição para o nosso trabalho, que me contatem pelo e-mail 
carneiro@eps.ufsc.br e desde já fico muito agradecida. Aproveito ainda o ensejo para convidar 
todos os interessados para participarem do 3° Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico 
Multifinalitário – COBRAC 98, a ser realizado proximamente em Florianópolis-SC, no período de 
18 a 22 de outubro. 
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