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RESUMO 
 
 O Projeto de Lei 3242/2000  representa a possibilidade do início de uma efetiva integração entre Cadastro e 
Registro de Imóveis   em áreas rurais. É importante,  pois, que sejam  discutidas as alterações previstas pelo Projeto e as 
implicações sobre o funcionamento do atual SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural e dos registros imobiliários. 
Este artigo discute a situação atual do referido projeto e apresenta  uma proposta de reforma cadastral aplicada aos imó-
veis rurais, com etapas distintas para a obtenção de resultados a  curto e médio  prazo.  Serão considerados aspectos 
legais, administrativos e técnicos que influenciam no funcionamento de um sistema cadastral.   
 
 

ABSTRACT 
 

3242/2000 Project represents a possibility to begin a  real integration between Cadastre and Registry in rural 
areas. Because that,  it is important to discuss the modifications of the project and the consequences on the NSRC – 
National System of Rural Cadastre and the registries. This paper analyses the situation of this project and  presents a 
proposal of cadastral reform applied to rural areas, with steps to obtain short or long term results. It will be considered 
legal, administratives and technical aspects that  have influence on the management of a cadastral system. 

 
 
 
 
 

 
1. O PROJETO 3242/2000 

 

Em junho de 1998, o INCRA promoveu um 
seminário para apresentação e demonstração do seu 
Sistema de Informações Rurais - SIR, surgido da neces-
sidade de revisão da concepção básica do Sistema Naci-
onal de Cadastro Rural. Na ocasião, a Diretoria de Ca-
dastro Rural do INCRA  apresentou o SIR como um 
cadastro único de imóveis rurais, a ser compartilhado 
por todas as instituições que produzem ou utilizam 

informações referentes ao meio rural,  no âmbito dos 
governos federal, estadual e municipal.   

 
       Segundo o documento enviado ao IRIB – Insti-
tuto de Registro Imobiliário do Brasil e publicado no 
Boletim do IRIB n.256, de junho de 1999,   “(...) Esse 
novo instrumento pretende constituir-se em referencial 
para a construção de um cadastro unificado de regis-
tros comuns às instituições públicas, com o objetivo de 
auferir maior confiabilidade às informações, evitar a 
dispersão de recursos humanos e financeiros e dispor 
de um instrumento capaz de potencializar as ações de 
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caráter fiscal, ambiental e de desenvolvimento rural e 
de reforma agrária.”   
 

Com isso, o INCRA toma uma importante ini-
ciativa,  ao propor a criação de uma base de dados ca-
dastrais única, muito embora contemple apenas os imó-
veis rurais. A tarefa de estruturação do cadastro no Bra-
sil, no entanto, é árdua, e a área rural apresenta maiores 
possibilidades de sucesso, por ser  gerenciada por órgão 
federal, e regulamentada por lei federal. 

   
        Uma das preocupações apontadas pelo INCRA 
foi a necessidade de integração entre as informações 
deste cadastro e as informações do registro imobiliário. 
A integração com os cartórios permitiria o acompanha-
mento da dinâmica que ocorre no campo. Sem um per-
feito intercâmbio de informações entre o registro imobi-
liário e a planta cadastral, torna-se impossível, especi-
almente em grandes áreas rurais, determinar com preci-
são a situação dos imóveis. O INCRA também recorre 
frequentemente aos registros imobiliários para o levan-
tamento da cadeia dominial dos imóveis.   
  
       Por outro lado, ao receber títulos aparentemen-
te idôneos, o registrador não tem como aferir a sobrepo-
sição, interseção ou inexistência de parcelas, que acarre-
tam nulidade e bloqueio de matrículas, situação que 
também seria  evitada com o  intercâmbio de informa-
ções entre Registro e Cadastro.    
 
       Analisando as características do sistema apre-
sentado, surge a  preocupação com a qualidade dos 
dados que constituirão o novo sistema.  Uma caracterís-
tica do  Cadastro Rural do INCRA é o seu aspecto de-
claratório, ou seja, os dados são informados através de 
formulário preenchido pelo proprietário ou detentor do 
imóvel, que representa declaração unilateral, aceita 
como verdadeira. Apenas uma pequena parcela dos 
dados cadastrais são obtidos através de levantamento 
realizado pelo próprio INCRA, utilizando-se tecnologia 
de posicionamento e imagens de satélite, em áreas con-
sideradas prioritárias para a reforma agrária. O sistema 
único pretendido será constituído,  portanto, de dados  
com distintos graus de confiabilidade e precisão.  
 
       A análise dos objetivos pretendidos pelo siste-
ma apresentado leva às seguintes constatações: 

(a) a confiabilidade da informação depende da 
qualidade dos dados coletados. Se os dados de entrada 
não forem confiáveis e atualizados, a informação conte-
rá os mesmos defeitos, disfarçados sob a imagem de um 
moderno sistema de geoprocessamento; 

(b) o objetivo de evitar a dispersão de recursos 
humanos e financeiros só será atingido se as necessida-
des das instituições participantes forem supridas. Se, ao 
contrário, cada órgão ou instituição tiver que continuar 
levantando dados em duplicidade, devido à inadequação 
dos dados coletados, a dispersão continuará; 

(c) para que o cadastro rural único sirva de ins-
trumento eficaz para os objetivos citados, deve  conter 

informações sobre todos os imóveis, públicos e priva-
dos. Caso contrário, as informações não serão suficien-
tes para a implantação de projetos eficientes de reforma 
agrária e desenvolvimento rural.  
    
       Em dezembro de 1999, o INCRA publicou a 
Portaria n.558/99 que resultou no cancelamento do 
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural de 3.065 imó-
veis suspeitos de fraude. Desse total, 1.899 supostos 
donos das terras não apresentaram a documentação no 
tempo estabelecido e tiveram os cadastros cancelados 
definitivamente, o que os impede de vender, parcelar, 
alienar ou oferecer as terras como garantia de emprésti-
mos bancários. 
 
       Anunciada como tendo por principal objetivo 
recuperar terras públicas objeto de grilagem,  e evitar 
novos casos , o Ministro do Desenvolvimento  Agrário 
fez publicar no Diário Oficial da União a proposta de 
anteprojeto de lei sobre o Sistema Público de Registro 
de Terras, que altera dispositivos das Leis  4047/66, 
5868/72, 6015/73, 9393/96, Decreto-Lei 1989/82 e 
indiretamente altera dispositivos da Lei das Escrituras 
Públicas, Código Civil e dá outras providências. O ante-
projeto (agora Projeto de Lei n.3242/2000) cria o CNIR 
– Cadastro Nacional de Imóveis Rurais  e prevê troca de 
informações entre este Cadastro e o Registro de Imó-
veis. 
 
       Em documento elaborado por professores de 
diferentes universidades e levado à discussão em Brasí-
lia, foram apresentados os conceitos defendidos pelo 
grupo em termos de estruturação do sistema cadastral 
brasileiro. A despeito de incoerências  técnicas identifi-
cadas e sanadas, na oportunidade que tivemos de parti-
cipar  das discussões do referido projeto, foi reconheci-
da a necessidade de adequação das exigências técnicas 
desejadas à viabilidade de aplicação das mesmas, consi-
derando a atual estrutura operacional do INCRA e de-
mais órgãos que trabalham com as informações rurais. 
Ficou evidente também a dificuldade de se implementar 
mudanças em procedimentos tão distintos quanto os 
relativos ao registro imobiliário e ao cadastro técnico.  
 
      O artigo 3º  do Projeto de Lei n.3242/2000, que trata 
de alterações da Lei dos Registros Públicos ficou, por-
tanto,  com a  seguinte redação, após as emendas do 
Congresso Nacional: 

     
“Art. 3o    Os arts. 169, 176, 225 e 246 da Lei no 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigo-
rar com as seguintes alterações: 

"Art. 169...........................................................................
II - os registros relativos a imóveis situados em comar-
cas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em 
todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer cons-
tar dos títulos registrados tais ocorrências; 

“Art. 176...........................................................................



......................         

II....................................................................................... 

3. a identificação do imóvel, que será feita com indica-
ção:  

a) se rural, o código do imóvel, os dados constantes do 
CCIR, a denominação e a indicação de suas caracterís-
ticas, confrontações, localização e área; 

b) se urbano, indicação de suas características e con-
frontações, localização, área, logradouro, número e sua 
designação cadastral, se houver. 

 § 3o  Nos casos de desmembramento, parcelamento ou 
remembramento de imóveis rurais, a identificação pre-
vista no § 1o, II, 3, "a", será obtida a partir de memorial 
descritivo, assinado por profissional habilitado e com a 
devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos 
limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Siste-
ma 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 fis-
cais." (NR) 

§4º A identificação de que trata o §3º tornar-se-á obri-
gatória para efetivação de registro, em qualquer situa-
ção de tranferência de imóvel rural, nos prazos fixados 
por ato do Poder Executivo.”(NR)  

        
"Art. 225...................................................................... 

§ 3o  Nos autos judiciais que versem sobre imóveis ru-
rais, a localização, 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 as coorde-
nadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis 
rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasi-
leiro e com precisão posicional a ser fixada pelo IN-
CRA, garantida a isenção de custos financeiros aos 
proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área 
não exceda a quatro módulos fiscais." (NR)  

    
       Uma importante medida prevista no projeto é a 
exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica do 
profissional que executará o levantamento.  Significa a 
realização dos levantamentos por profissionais habilita-
dos para este fim e, portanto, passíveis de responder 
judicialmente por eventuais falhas ocorridas nos proce-
dimentos técnicos, o que pode contribuir para  a isenção 
de responsabilidade do profissional do registro  imobili-
ário sobre possíveis  superposições que venham a ocor-
rer.   
 
       A obrigatoriedade de referenciamento dos 
levantamentos ao Sistema Geodésico Brasileiro, por sua 

vez, proporcionará uma localização livre de  superposi-
ções, desde que sejam atendidas as exigências de preci-
são que deverão ser definidas em regulamento posterior, 
devido à impossibilidade de se definir um único valor 
de precisão que atenda a realidades tão diversas quanto 
às encontradas neste país.   
 
       Por esse Projeto, a troca de informações entre o 
INCRA e os cartórios de registros é estabelecida através 
da alteração da Lei n.4.947/66, que fixa normas de Di-
reito Agrário: 

 
“Art. 1o  Os arts. 20 e 22 da Lei no 4.947, de 6 de abril 
de 1966,   passam a vigorar com as seguintes altera-
ções:  
 “Art. 20 ..... 
 “Art. 22 .....  
§7º   os serviços de registro de imóveis ficam obrigados 
a encaminhar ao INCRA, mensalmente, as modificações 
ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de 
mudanças de titularidade, desmembramento, parcela-
mento, loteamento, remembramento, retificação de 
área, reserva legal e particular do patrimônio natural e 
outras limitações e restrições de caráter ambiental, 
envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados 
do patrimônio público. 
 
§ 8º  O INCRA encaminhará, mensalmente, aos serviços 
de registro de imóveis, os códigos dos imóveis rurais de 
que trata o parágrafo anterior, para serem  averbados 
de ofício, nas respectivas matrículas. ”    

 
       Uma preocupação, com relação à aplicabilida-
de do Projeto, é a provável exigência de retificação 
judicial quando da apresentação dos novos memoriais 
descritivos, contendo  dados precisos de localização em 
termos de coordenadas. A razão desta preocupação é 
que, de acordo com a LRP, em seu artigo 213: “ A re-
querimento do interessado, poderá ser retificado o erro 
constante do registro, desde que tal retificação não 
acarrete prejuízo a terceiro.”  De acordo com Orlandi 
Neto(1999, p.91), em alguns casos a lei já prevê que há 
possibilidade de prejuízo a terceiro. Estabelece uma 
espécie de presunção de que há risco quando, por exem-
plo, da retificação pretendida decorre alteração da des-
crição das divisas ou da área do imóvel. Assim, sempre 
que a pretensão do interessado for modificar as caracte-
rísticas e confrontações do imóvel, suas medidas linea-
res ou sua área, o processo será judicial. 
 
       Nesse sentido,  através de emendas ao projeto 
original, foram acrescentados os seguintes artigos, que 
alteram  a Lei n.6.739, de 05 de dezembro de 1979,  que 
trata do registro de imóveis rurais: 
 
“Art. 8A  A União, os Estados, o Distrito Federal ou o 
Município prejudicado poderá promover, via adminis-
trativa, a retificação da matrícula, do registro ou da 
averbação feita em desacordo com o art. 225 da Lei 
n.6.015, de 31 de dezembro de 1973, quando a altera-



ção da área ou dos limites do imóvel importar em trans-
ferência de terras públicas. 
......................................................................................... 
Art.8B  Verificando que terras públicas foram objeto de 
apropriação indevida por quaisquer meios, inclusive 
decisões judiciais, a União, o Estado, o Distrito Federal 
e os Municípios, bem como seus respectivos órgãos ou 
entidades competentes, poderão, à vista de prova da 
nulidade identificada, requerer o cancelamento da 
matrícula e do registro na forma prevista nesta Lei, 
caso não aplicável o procedimento estabelecido no art. 
8º A. 
......................................................................................... 
  
      As emendas acrescentadas tratam dos imóveis 
públicos, e evitam os processos de  retificação judicial 
referentes a esses imóveis. O projeto, no entanto, trata 
de todos os imóveis rurais, e o problema persiste nos 
casos de imóveis particulares.    
  
       Esta questão merece ser melhor  analisada, e 
meios devem ser buscados para contorná-la. Uma pro-
posta que, se incluída no projeto de lei, poderia resolver 
o problema, seria a inclusão de um artigo dispensando a 
retificação de registro quando os confrontantes titulares 
dos registros manifestarem-se administrativamente, 
concordando com os termos do levantamento. A respon-
sabilidade administrativa, civil e penal sobre os dados 
alterados seria atribuída ao profissional encarregado dos 
levantamentos geodésicos. 
 
 
2. A PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO 
RESULTANTE DE DEBATE NO GEOBRASIL  
 
 

Em junho,  houve no evento Geobrasil-2001 
um debate sobre o tema  Integração entre Cadastro e 
Registro de Imóveis  que resultou numa proposta elabo-
rada pelos membros da mesa debatedora e participação 
de diversos outros profissionais da área.  Na ocasião, 
houve concordância entre os presentes sobre a necessi-
dade de se propor  alterações ao Projeto 3242. Assim, 
foi encaminhada a seguinte proposta de alteração: 

 
Recomenda-se: 
1. Que seja criado um órgão gestor para o CNIR, vincu-
lado ao Ministério do Planejamento, alterando-se o art. 
2º do Projeto de Lei 3242/2000, que passaria a ter a 
seguinte redação: 
§2º Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 
– CNIR, gerenciado pela Secretaria de Cadastro Imo-
biliário a ser criada com esse fim, vinculada ao Minis-
tério do Planejamento e Orçamento, com o objetivo de 
produzir, gerir e compartilhar uma base comum de 
informações cadastrais com as diversas instituições 
públicas federais e estaduais produtoras e usuárias de 
informações sobre o meio rural brasileiro. 
§3º A base comum do CNIR adotará o código único de 
identificação dos imóveis, a ser estabelecido pela Secre-

taria de Cadastro Imobiliário, de forma que permita o 
compartilhamento de informações entre as instituições 
participantes.  
    
      Esta primeira recomendação foi feita conside-
rando-se que a análise de sistemas cadastrais indica que 
há maior eficiência quando o gerenciamento das infor-
mações é de responsabilidade de um órgão criado com 
este fim específico.    
 
       Ainda com respeito à responsabilidade pelas 
informações cadastrais, recomendou-se que a precisão 
posicional fosse fixada pelo IBGE ou pela nova Secreta-
ria de Cadastro Imobiliário.  
 
       A terceira recomendação refere-se à questão da 
retificação do registro: “ o procedimento para retifica-
ção do registro  do imóvel, decorrente da nova descri-
ção, deverá ser conduzido por processo administrativo, 
desde que haja concordância entre confrontantes e 
proprietários.”  
      
 
3. PROPOSTA DE REFORMA DO CADASTRO 
DE   IMÓVEIS RURAIS 
 

 
        Uma das principais diretrizes dessa proposta é 
a obtenção futura de um cadastro padronizado. Desta 
forma, considera-se como caminho mais curto para esta 
padronização o aperfeiçoamento do cadastro rural que 
possui legislação e administração federal. Os primeiros 
passos em direção à obtenção de uma unificação de 
cadastros foram dados pelo INCRA, com a criação do 
SIR  Algumas distorções, no entanto, precisam ser cor-
rigidas, para que este cadastro seja um cadastro confiá-
vel.  
 
       A primeira objeção refere-se à qualidade dos 
dados. A questão da fragilidade dos dados declaratórios, 
unilaterais e imprecisos, foi comprovada em experiên-
cias apresentadas por Carneiro(2000), quando se com-
param os dados deste cadastro como os obtidos pelo 
Cadastro Técnico. A utilização desses dados em siste-
mas modernos de geoprocessamento só contribui para 
denegrir a qualidade dos dados obtidos a partir dos 
levantamentos do Cadastro Técnico realizado pelo pró-
prio INCRA em áreas prioritárias para a reforma agrá-
ria.    
  
       A proposta da presente pesquisa  é iniciar um 
sistema paralelo ao cadastro atual, contendo dados ori-
undos apenas dos levantamentos do Cadastro Técnico e 
dos resultados de atos judiciais e novos registros que 
exigirão a planta georreferenciada, conforme previsto 
pelo Projeto 3242/2000. Assim, o cadastro formar-se-á 
gradualmente, à medida que os levantamentos forem 
sendo efetuados, tendo como resultado um cadastro com 
confiabilidade. 
 



 
       Um cadastro imobiliário que possa aperfeiçoar 
a descrição do imóvel no registro deve ser completo, ou 
seja, deve conter todas as parcelas territoriais, e obede-
cer a diretrizes nacionais, a  fim de caracterizar um 
Sistema de Informações Territoriais de acordo com o 
entendimento internacional do tema.  
 
        Paralelamente ao cumprimento desta etapa 
inicial, deve-se observar outras providências necessárias 
à evolução da reforma, considerando aspectos que exi-
gem mais tempo para a sua realização. Entre essas no-
vas considerações, uma das mais importantes refere-se 
às questões legislativas. Projetos de reforma cadastral 
exigem quase sempre alterações na legislação (Georgia-
dou et al., 1997; Dang Hung Vo, 1997). No caso brasi-
leiro, é importante analisar a necessidade da elaboração 
de uma Lei Nacional de Cadastro, defendida por Erba e 
Loch(1996). Apesar de ser uma questão complexa, que 
exige estudos específicos, algumas considerações po-
dem ser feitas, a título de contribuição inicial para uma 
pesquisa aprofundada sobre o tema.  
 
       Não há no país legislação específica para ca-
dastro. Ao se propor a padronização do cadastro, torna-
se  necessário o estabelecimento de uma legislação 
federal que defina diretrizes gerais para o seu funciona-
mento como, por exemplo, definindo o seu conteúdo 
mínimo. Questões como métodos de levantamento e 
profissionais responsáveis poderiam ser detalhadas em 
legislações estaduais, de acordo com as peculiaridades 
regionais. No caso de utilização das informações do 
sistema cadastral pelo Registro, deve ser definida por  
lei a responsabilidade do profissional ou do órgão res-
ponsável pela informação. 
 
       Outra questão a ser amadurecida diz respeito à 
estrutura administrativa necessária ao adequado funcio-
namento do cadastro. Um cadastro moderno exige uma 
estrutura administrativa independente. Um órgão que, 
entre muitas outras funções, cuida do cadastro, não tem 
condições de fazê-lo com a eficiência de outro que tra-
tasse exclusivamente  de cadastro. Um cadastro que 
substitua o atual sistema descritivo de caracterização do 
imóvel no Registro, tem que ter independência e dedi-
cação exclusiva a esta função, o que fortalece a conclu-
são de que uma legislação nacional sobre a matéria 
passa a ser condição básica para a obtenção de resulta-
dos mais efetivos na reforma do sistema cadastral brasi-
leiro. 
 
       Um modelo administrativo possível poderia ser 
o estabelecimento dos escritórios cadastrais, nos moldes 
do sistema alemão, onde o  profissional responsável 
pelo Cadastro confere fé pública aos documentos que 
assina. Estes escritórios atuariam paralelamente aos 
registros imobiliários, como organismos independentes 
e complementares. 
  
 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
       O Projeto n.3242/2000, que trata apenas dos imó-
veis rurais, não atende a  todas as questões necessárias 
para modernizar o Cadastro no Brasil. Entende-se, en-
tretanto, que o mesmo cumpre o importante papel de 
criador de uma nova mentalidade sobre o Cadastro, por 
estabelecer uma estrutura mínima  de um cadastro pa-
dronizado e  que permita sua integração com o Registro. 
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