IMOBILIÁRIO

Sancionada lei que simplifica o processo de
georreferenciamento de imóveis rurais
Sancionada a Lei nº 13.838 de 2019, que desburocratiza e simpli ca o procedimento de
georreferenciamento de imóveis rurais em todo o território nacional.
A depender do tamanho da área do imóvel rural envolvido, o georreferenciamento é
procedimento obrigatório de descrição técnica e mapeamento de áreas rurais com base
em coordenadas 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. Tal procedimento foi criado com o
objetivo de resolver os litígios de divisas que anteriormente existiam, em razão da falta de
precisão do mapeamento e posicionamento geográfico do imóvel rural.
Com a nova lei, resultado do PL 120/2017, aprovado pelo Senado Federal em 08 de maio
de 2019, bastará a apresentação de declaração, por parte do requerente, de que respeitou
os limites e as confrontações atuais de seu imóvel rural, de modo a ser dispensada a
obtenção de anuência de todos os proprietários vizinhos dos imóveis confrontantes ao
imóvel georreferenciado.
Vale ressaltar 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).
O texto foi publicado no Diário O cial da União (DOU) no dia 05 de junho de 2019, com
entrada em vigor a partir desta data.
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