IMOBILIÁRIO

Senado Federal aprova projeto para simplificar
georreferenciamento de imóveis rurais
O Senado Federal aprovou, em 08 de maio de 2019, o Projeto de Lei da Câmara nº
120/2017, que simplifica o procedimento de georreferenciamento de imóveis rurais.
O georreferenciamento é procedimento obrigatório (a depender do tamanho da área
rural envolvida) de descrição técnica de áreas rurais com base em coordendas geodésicas,
com a certi cação do INCRA e a averbação no competente Cartório de Registro de Imóveis,
para quaisquer atos de alienação, desmembramento, parcelamento e/ou remembramento
de imóveis rurais.
Com a aprovação do projeto de lei, será dispensada a obtenção de anuência de todos
os proprietários vizinhos dos imóveis confrontantes ao imóvel georreferenciado, bastando
que o seu proprietário apresente declaração de que respeitou todos os limites
e confrontações atuais de seu imóvel.
Lembramos

que,

atualmente,

o

georreferenciamento

é

procedimento

prévio

e obrigatório para os imóveis rurais com área superior a 100 (cem) hectares. Para imóveis
rurais com metragem inferior, a realização desse procedimento ainda é facultativa até: (i)
até o dia 20 de novembro de 2023, quando passa a ser obrigatório para os imóveis rurais
com área total superior a 25 hectares e inferior a 100 hectares; e, (ii) até o dia 20 de
novembro de 2025, quando passa a ser obrigatório para todos os imóveis rurais no Brasil
(incluindo aqueles com área inferior a 25 hectares).
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