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A ocupação do território brasileiro foi iniciada a partir da chegada dos primeiros 
colonizadores portugueses no século XVI. Hoje, 500 anos depois, pode-se afirmar que essa 
ocupação ainda não se encontra concluída. Grandes áreas da superfície nacional não têm 
proprietários, outras terras são ocupadas sob a forma de posse, sem legalização ou segurança 
jurídica da propriedade. Estima-se que o percentual de áreas com títulos públicos é 
relativamente pequeno quando comparado ao imenso espaço territorial deste País.   

Para esses imóveis, registrados segundo a Lei 6.015/73, ou lei antecessora, existe 
clareza jurídica sobre uma série de dados relacionados ao imóvel, como o nome do proprietário, 
direitos e ônus. Uma particularidade do sistema registral brasileiro é a identificação do imóvel, 
realizada pelo Registro de Imóveis. Em outros países, podendo citar com segurança a Alemanha, 
essa identificação é realizada pelo Cadastro. A informação proporcionada pelo Cadastro é então 
utilizada pelo Registro para o atendimento ao princípio da especialidade que lhe é inerente.   

Pelo art. 176, § 1°, II, 3, da atual Lei de Registros Públicos, “a identificação do imóvel, 
feita mediante indicação de suas características... e sua designação cadastral, se houver". Esta 
última informação, no entanto, cumpre a função apenas de relacionar o objeto de registro ao 
objeto cadastral, sem nenhuma obrigação de que as características físicas do imóvel, nos dois 
sistemas de informação, sejam coincidentes. Isto ocorre devido à ausência de um Cadastro 
Imobiliário adequado às necessidades legais do Registro Público de Imóveis.   

Cadastro Napoleônico 

Em países com sedimentadas tradições geodésicas, desenvolveu-se desde muito cedo a 
identificação dos objetos de Registro tendo por base medições de terra. Assim apareceu o 
conceito do famoso “Cadastro Napoleônico”, que hoje, aperfeiçoado e modernizado, é adotado 
em muitos países como parceiro técnico para a identificação dos objetos do Registro Imobiliário. 
O "Cadastro Napoleônico" caracteriza-se:   

1. pela divisão de todo o território, público ou privado, em unidades de registro 
cadastral, as denominadas parcelas;   

2. pelo levantamento sistemático do território por medições;   

3. pela demarcação física dos limites de cada propriedade.   

Esse modelo de cadastro serve hoje como informação básica para o 
georreferenciamento de todos os dados técnicos, econômicos ou sociais que dizem respeito à 
propriedade territorial.   

 
1 JÜRGEN WILHELM PHILIPS é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de 
Engenharia Civil e Ciências Geodésicas. Este pequeno artigo foi publicado na edição 253 do Boletim do 
IRIB, em junho de 1998, p.1. No mesmo mês, a Professora Andréa Flávia Tenório Carneiro, do 
Departamento de Engenharia Cartográfica da UFPE, seria recebida por Sérgio Jacomino e Lincoln Bueno 
Alves (então presidente do IRIB) para uma série de iniciativas que se se estenderiam ao longo de muitos 
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Observa-se, nos últimos anos, uma crescente preocupação com a questão territorial, 
especialmente em países em desenvolvimento, devido ao rápido aumento populacional e 
consequente demanda pela terra, o que provoca a elevação do seu valor de mercado.   

Diante desta situação, a Federação Internacional de Geômetras - FIG recomenda aos 
seus países membros, do qual o Brasil é parte integrante, melhorar o sistema de registros 
territoriais legais e técnicos para obter um maior aproveitamento econômico e social do recurso 
“Terra”.  

Cadastros municipais 

No Brasil, o Cadastro municipal, na sua atual interpretação, está longe de possuir o 
atributo “Napoleônico”. Em áreas urbanas, as Prefeituras limitam esse registro às necessidades 
tributárias para o cálculo e o gerenciamento do IPTU. Em áreas rurais, por sua vez, o aspecto 
declaratório do Cadastro não atende a nenhuma das características acima assinaladas do 
“Cadastro Napoleônico”. Uma das consequências dessa limitação é que, ao Cadastro instituído 
unicamente para fins fiscais, interessam informações sobre a posse (muro, cerca) e não sobre o 
domínio (limite legal) do imóvel.   

O Cadastro municipal, para atender às necessidades do sistema registral, deve ser 
aperfeiçoado e modernizado de forma a apresentar um registro técnico do domínio da 
propriedade imóvel, no sentido do "Cadastro Napoleônico", onde os dados da posse são 
registrados apenas como mais um “atributo” das unidades legais, os lotes ou parcelas.  

Registradores e geodesistas – interesses comuns  

Visando estudar as questões cadastrais brasileiras através da busca de alternativas para 
o aperfeiçoamento do Cadastro Imobiliário, pesquisadores do Departamento de Engenharia 
Cartográfica da UFPE (Recife) criaram o Grupo de Trabalho sobre Cadastro Imobiliário - GTCI, 
hoje formado também por pesquisadores do Departamento de Engenharia Civil da UFSC em 
Florianópolis, onde já existe o único curso de Cadastro Multifinalitário em nível de pós-
graduação do País.  

Um dos pontos fundamentais de interesse dos profissionais envolvidos é a integração 
ou cooperação entre os sistemas cadastrais e registrais. Desta forma, a participação de 
registradores na discussão dos temas de interesse comum é de extrema relevância para a 
obtenção de alternativas viáveis.   

Uma das principais pesquisas em andamento é a tese de doutoramento da Prof.ª. 
Andréa Flávia Tenório Carneiro, do Departamento de Engenharia Cartográfica da UFPE, que 
estuda a real situação do Cadastro brasileiro e analisa as variáveis influentes numa proposta de 
reforma do sistema cadastral, não apenas sob o ponto de vista técnico do levantamento 
cadastral, mas das questões legais, administrativas, e outras que possam ter influência sobre o 
sistema.  

A análise da integração entre Cadastro e Registro de imóveis é parte importante dos 
estudos da Professora, que esteve em Franca, neste mês de junho, onde manteve contato com 
o Dr. Sérgio Jacomino e com o Dr. Lincoln Bueno Alves, Presidente do IRIB, em busca do apoio 
jurídico necessário à sua pesquisa.  



Os resultados desse contato inicial foram traduzidos na entrevista agora publicada2, e 
no interesse demonstrado pelo Dr. Jacomino que hoje temos o prazer de contar em nosso Grupo 
de Trabalho.  

Esperamos, com a divulgação dos resultados das nossas pesquisas em periódicos 
dirigidos aos notários e registradores, despertar o interesse de outros profissionais que possam 
contribuir com a discussão que ora propomos. 

 
2 Vide: Cadastro – Registro Imobiliário: uma integração necessária. Boletim do IRIB n. 253, jun./1998, p. 
2. Acesso: https://academia.irib.org.br/xmlui/handle/123456789/1862 
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