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Cronograma 

  Regramento Legal 

 

 O que é Sigef? 

 

 Como funciona 

 

 Dúvidas frequentes 



Regramento Legal 

 Lei 10.267/2001 (alterou a Lei de Registros Públicos)  

 

 Lei 6.015/73 (LRP) norma impositiva do georreferenciamento/arts. 176 e 225 

 

 Prazos: Art. 10, Decreto 4.449/02 (alterado pelos Decretos 5.570/05 e 

7.260/11).  

 

 Prazo carencial atual: imóveis acima de 100ha 

 

 Provimento 260/2013 (CGJMG) – arts. 924 e seguintes 



Em quais hipóteses? 

 Desmembramento; 

 

 Parcelamento; 

 

 Remembramento; 

 

 Transferência; 

 

 Estremação; 

 

 Ações judiciais (art. 225, § 3º, Lei 

6015/73/art. 2º, Decreto nº 

5.270/2005); 

 

 Retificações extrajudiciais (art.10, 

§2º, III, Decreto 4.449/02); 

 

 Reconhecimento Extrajudicial de 

Usucapião (art. 1018 –H, §1º, III). 

 



Verificação da Certificação no site do 

INCRA 

 Referente a 1ª e 2ª Normas: http://acervofundiario.incra.gov.br 

     http://certificacao.incra.gov.br/Certifica 

 

 Referente a 3ª Norma: https://sigef.incra.gov.br 

 

 Acervo fundiário:  

 http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/interface/incra.html?sqkoh76mf

i27v2bb3u2ibmmm15#ancora 

O Acervo fundiário do INCRA é um visualizador que permite a sociedade o 

acesso às bases georreferenciadas do INCRA.  

 

http://certificacao.incra.gov.br/Certifica
http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/interface/incra.html?sqkoh76mfi27v2bb3u2ibmmm15
http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/interface/incra.html?sqkoh76mfi27v2bb3u2ibmmm15
http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/interface/incra.html?sqkoh76mfi27v2bb3u2ibmmm15


 



 1º NTGIR/03 

 Orienta as atividades de campo, padrões de apresentação das peças 

 técnicas e regras para o credenciamento de profissionais. 

  

 2º NTGIR/10 

 Atualiza os procedimentos visando utilizar novas tecnologias e 

 procedimentos mais modernos de levantamento. 

  

 NE 105/12 
 Simplifica os procedimentos sem deixar de atender às exigências legais. 

 

 IN 77/13 

 Estabelece novo regramento por conta da automatização do processo. 

 

EVOLUÇÃO NORMATIVA 



SIGEF 
 O Sigef (Sistema de Gestão Fundiária) é uma ferramenta eletrônica 

desenvolvida pelo Incra e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional 

(conhecer a estrutura fundiária e a ocupação do meio rural). Recepciona 

e arquiva as informações enviadas pelo RT. Proporcionou agilidade, 

transparência, segurança e simultaneidade das certificações. 

 

 Georreferenciar é situar um imóvel no globo terrestre, definindo forma, 

dimensão e localização. 

 

 Os documentos, assinados digitalmente, podem ser impressos e levados 

ao registro de imóveis. 

 

 O sistema também está preparado para acesso dos cartórios de registro 

de imóveis, que podem informar os dados de domínio. 

 

 Dados atualizados pelo profissional técnico ou oficial do registro. 

https://sigef.incra.gov.br/


Passo a passo 

 Certificado digital 

 

 Cadastro por e-mail: cnc@incra.gov.br  

crc.sr06@bhe.incra.gov.br  (dúvidas) 

 

 Conferir no SIGEF a veracidade da certificação – Download planta/memorial  

 

 Abertura de matricula 

 

 Após atos registrais – requerimento comunicando a averbação da 

certificação com números das matrículas e imagens das certidões das 

matrículas nova e antiga. 

mailto:cnc@incra.gov.br
mailto:crc.sr06@bhe.incra.gov.br






 



 



 



 



 





Indeferimento 

 Não envio dos arquivos eletrônicos 

 

 Não atualização dos dados ou informação de dados divergentes 

 

 Questões técnicas 

 



Atribuições 

 Incra – análise técnica do RT e não sobreposição 

 

 RI – delimitação espacial da propriedade e direitos reais incidentes 

 

 Decreto 4.449/02, art.9, § 2º: “A certificação do memorial descritivo pelo 

INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou a exatidão dos 

limites e confrontações indicados pelo proprietário.” 

 

 A certificação não garante a titularidade da área, o rol de confrontantes 

nem a legitimidade de quem a requereu. 

 



Dúvidas frequentes 

 Averbei o memorial diferente do que foi certificado? 

 Art. 213, I, da Lei 6015/73 

 

 Unidade Imobiliária 

 Incra – unidade econômica rural (área registradas e áreas de posse) 

 Registro  de Imóveis – Matrícula (propriedade imobiliária). 

 Unificação do conceito com Registro de imóveis (Adoção do conceito 

 de parcela matrícula). 

 

 

 

 



O que fazer com as estradas? 

 Estradas Públicas X Vias Particulares (servidão/passagem forçada) 

 1º Corrente: tradicional  

 2º Corrente: Eduardo Augusto - Simples remanescente sem descrição 

(encerramento da matrícula) 

 

 



Obrigada! 
E-mail: marialicecampos@yahoo.com.br 

CERTIFICADA 


