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À EDUCAÇÃO
FUNDIÁRIA
COMO VERIFICAR A REGULARIDADE FUNDIÁRIA DE UM IMÓVEL RURAL?
CONFIRA O CHECK-LIST DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DA
REGULARIDADE FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NA AMAZÔNIA

QUEM SOMOS
Inicialmente gostaríamos de nos apresentar.
Eu sou o Bruno Kono. Sou Procurador do Instituto de Terras o Pará (ITERPA), Especialista em Direito Ambiental e
Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Também sou professor de Direito
Agrário e Direito Ambiental na graduação e na pós-graduação, e em treinamentos, realizo palestras, participo de fóruns
e grupos de pesquisas na mesma área, focando a minha atuação em um tema muito particular: a regularização
fundiária de áreas na Amazônia.
Sou o Ricardo Azevedo. Também sou Procurador do Instituto de Terras o Pará (ITERPA), Especialista em Direito Agrário
e Mestre em Direito pelo Centro Universitário do Pará (CESUPA). Sou professor de Direito Agrário e de Processo Civil na
graduação e em treinamentos. Além disso realizo palestras e participo de debates, tendo a minha atuação
especializada no processo civil agrário de acordo com a realidade da região amazônica.
E eu sou o Robson Carrera. Sou Engenheiro Florestal, Especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais pela
Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga-SP, Mestre em Ciências Florestais pela Universidade
Federal Rural da Amazônia (UFRA), onde atualmente sou professor na área de georreferenciamento de imóveis rurais.
Além disso, fui por 7 anos Coordenador de Cadastro de Georreferenciamento de Imóveis Rurais do Instituto de Terras
do Pará (ITERPA).

Bruno Kono, Ricardo Azevedo e Robson Carrera, fundadores e instrutores da Kono e Azevedo, Direito Agroambiental.

PORQUE
RESOLVEMOS
FAZER ISSO
Este material foi pensado para você que pretende adquirir de forma segura um imóvel rural na Amazônia, porém não
sabe como avaliar a regularidade e, com isso, não envolver com áreas griladas ou que, segundo critérios legais, não
podem ser objeto de regularização fundiária.
É também para quem já tem um imóvel rural na Amazônia e quer saber como avaliar se ele está realmente
regularizado e, assim, poder licenciá-lo para desenvolver suas atividades de forma sustentável, dá-lo ou recebê-lo
como garantia em processos judiciais ou em financiamentos em instituições financeiras, valorizar e proteger o seu
patrimônio através de um planejamento fundiário.

A NOSSA PERCEPÇÃO SOBRE A
INSEGURANÇA FUNDIÁRIA NESSES 14 ANOS
DE ATUAÇÃO
Este ano completamos 10 anos como Procuradores do ITERPA com atuação intensa em reuniões, seminários,
audiências, debates, estudos e elaboração de pareceres e documentos legislativos e judiciais sobre o tema.
Durante essa década e nos 4 anos anteriores acumulamos conhecimentos teóricos e práticos sobre essa
questão, no qual não apenas constatamos que realmente há um “caos fundiário”, mas também que ele se
mantém por 3 situações:
A primeira, que as informações sobre a questão das terras na Amazônia são dispersas. A falta de consolidação
impede que produtores e profissionais tenham uma referencial inicial segura. Não sabem de onde partir de
forma técnica e juridicamente correta. Então cada um dá uma opinião de acordo com o seu conhecimento ou,
na falta dele, dá mesmo assim na base do “achismo”.
A segunda, a falta do que chamamos de educação fundiária, isto é, os produtores e profissionais que atuam em
atividades no campo não conhecem o valor jurídico dos documentos fundiários e de como fazer uma análise
para avaliação de riscos dentro de um planejamento fundiário.
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A terceira, não sabem o que precisa para verificar se a documentação da sua área é boa, se ela pode ser
regularizada e como fazer essa regularização.

A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE UMA
CASA OU UM APARTAMENTO NA CIDADE
Não, nós não nos enganamos. Quer ver?
Comprar uma casa ou um apartamento na cidade exige uma série de cautelas, certo?!
Em muitos sites e a todo instante em reportagens na TV você encontra este alerta e o rol
de documentos que permitem a análise da situação jurídica do imóvel para que você
faça uma negociação segura e não venha a ter problemas futuros com o seu lar e,
consequentemente, para a sua família.
O que quereremos te dizer é que para as áreas rurais, as fazendas, sítios e afins, não é
diferente porque também são imóveis só que localizados no campo, tendo as suas
especificidades. A cautela, no entanto, é um pouco maior na região Amazônica.
Assim, para você fazer essa verificação, além dos documentos imobiliários de praxe, são
necessários outros para evitar que você entre em uma enrascada, cuja relação vamos te
passar logo a seguir.
Mas antes você precisa entender algumas coisas fundamentais.

VAMOS VER NA PRÁTICA!

Veja se você ou alguém que você conhece já se viu em alguma dessas
situações. Marca o que você já presenciou, ok?!
( ) tenho uma área rural onde produzo, mas não sei se realmente o
documento da terra é bom mesmo, se vale alguma coisa;
( ) tenho uma área rural onde produzo que não tem documento ou até
tem uma papelada, mas já sei que o documento não é bom; quero
regularizá-la, só que não sei como fazer essa regularização (e até se é
possível fazer essa regularização);
( ) quero ir para região investir, estou procurando área para produzir, mas
quero tomar os cuidados necessários porque sei do problema fundiário e
tenho medo de comprar terra irregular (grilada) e/ou com conflitos que me
causarão problemas maiores.
( ) recebi uma série de documentos de uma terra, mas fico perdido ao ter
que fazer uma avaliação correta sobre a regularidade da área, não sei se
tenho todos os documentos minimamente necessários, não sei como me
organizar, nem sei verdadeiramente o que precisa e a quem procurar para
obter ajuda.
( ) quero oferecer um serviço de regularização fundiária, sei que o
mercado precisa de profissionais especializados, sei que tem um
excelente mercado, mas não tenho preparação para fazer com segurança,
integridade e qualidade.

QUAL O
PROBLE
MA DE
TUDO
ISSO?
É que apesar de saber da
necessidade em adotar cuidados,
na sua decisão de adquirir um
imóvel o produtor leva em
consideração o coração diante da
oportunidade do negócio, já que se
depara com uma oferta maravilhosa:
área de grande extensão com
qualidade de solo, água, floresta,
pasto e clima favorável a um preço
muito baixo em comparação as
outras regiões do país.
O que acontece?
Assume o risco e depois vê como
resolve. O que não pode é perder a
oportunidade até porque não
consegue bons profissionais para
aconselhá-lo. E isso é verdade!
Nessa nossa jornada percebemos a
carência de profissionais no
mercado especialistas em análise
da regularização fundiária de
imóveis rurais, dando espaço para
aventureiros que, sem qualquer
qualificação técnica, atuam como
verdadeiros oportunistas colocando
em risco o patrimônio e os sonhos
das pessoas. Estes sim se
aproveitam do “caos fundiário”.
Por isso acreditamos e propomos a
educação fundiária como uma
forma de superar essa deficiência.
.

UMA PRESA
FÁCIL PARA
AVENTUREIROS
E ENRASCADAS

QUAIS OS 7
PROBLEMAS
QUE VOCÊ
PODE SE
ENVOLVER?
2.

se ela puder ser regularizada, o processo de regularização fará com que você pague
pela terra ao verdadeiro dono, no caso, o Poder Público, o que te dará o sentimento de
indignação por ter que “pagar duas vezes” pela mesma coisa, só que na primeira foi
para a pessoa errada;

3.
4.

a terra pode estar localizada em área onde não poderá ser regularizada, por
exemplo, em espaços destinados ou em pretensão de criação/extensão territórios
indígenas, remanescentes de quilombos, assentamentos rurais, áreas militares,
unidades de conservação e outras especialmente protegidas;

aceitar uma área irregular como uma garantia real para pagamento de um
empréstimo, financiamento bancário ou quitação de dívida fiscal ou trabalhista;

5.
6.

1.

se envolver com uma área irregular (grilada), ser taxado
como grileiro, ficando sujeito a ações judiciais dos órgãos
fundiários e do Ministério Público, sem falar na
possibilidade de perder o imóvel;

ver desvalorizado o preço do imóvel rural porque ele não tem regularidade
fundiária;

não conseguir acessar créditos de financiamentos bancários para investimentos
na produção;

7.

não conseguir fazer o licenciamento ambiental para o desenvolvimento das
suas atividades.

O CHORO E OS PREJUÍZOS DOS
“INJUSTIÇADOS”
A emoção e a oportunidade. O produtor rural quando vê uma área se apaixona e quer logo a
terra para produzir. As vezes também se vê diante de condições ambientais favoráveis para
implantação do seu projeto. O problema é que o seu espaço de trabalho pode se transformar
no seu maior problema se não adotas as cautelas necessárias.
Infelizmente nestes 14 anos de experiência na área, as pessoas que não adotaram os
cuidados nessa avaliação também têm as mesmas reclamações, quais são:

2.

Se elaa)puder
regularizada,
processonão
de aregularização
fará com que você
que o ser
órgão
fundiário e ooambiental
deixam produzir;
pague pela terra ao verdadeiro dono, no caso, o poder público, o que te dará o
sentimento
indignação
por terregularizar;
que pagar duas vezes pela mesma coisa;
b) quede
é difícil
ou impossível
c) que não conseguem acessar linhas de crédito bancário;
d) que vivem ameaçados de invasão;
e) que não tem a sua área e o seu trabalho valorizados;
f) que não entende e ninguém consegue resolver esse problema fundiário;
g) que vai embora (mas não vai) para outra região do Brasil porque não aguenta mais.

COMO
VERIFICAR A
REGULARIDA
DE
FUNDIÁRIA
DE UM
IMÓVEL
RURAL?

ESTA É A NOSSA PRIMEIRA
CONTRIBUIÇÃO PARA UMA
PERGUNTA QUE SEMPRE NOS
FAZEM:

Resolvemos organizar todos os aprendizados e experiências
acumulados em mais de uma década nos diversos cenários
da regularização fundiária na Amazônia.
Percebemos que os produtores rurais e demais profissionais
agrários, inclusive do próprio poder público (fora os órgãos
fundiários), não conheciam – e não conhecem – nada sobre
regularização fundiária, seus requisitos, documentos de terras,
seja na parte jurídica, seja na associação desta com dados
técnicos de localização espacial do imóvel e as suas
consequências positivas e negativas.
Além disso, também não conhecem as razões desse “caos
fundiário”, tampouco têm informações sobre qual órgão
recorrer para buscar informações ou até regularizar a área.
Foi daí que entendemos importante dar a orientação inicial
para qualquer um que queira atuar nesse segmento como
contribuição para vencer o “caos fundiário” por meio da
educação fundiária, a partir da elaboração de uma lista
contendo as informações fundamentais que você precisará
para fazer uma análise jurídica e técnica segura sobre a
regularidade de imóveis rurais na Amazônia.
“Como sei se a área é regularizada ou não?” ou “Por onde
começo a analisar?” (Qual o ponto de partida?)
A nossa resposta é: “Não se sabe se a área é boa ou não como
se fosse comprar um tomate. Tem que fazer a reunião de
informações e documentos para analisá-los com cautela e
conhecimento especializado porque é um imóvel rural
localizado na Amazônia com todas as suas peculiaridades”.

POR ONDE
VOCÊ DEVE
COMEÇAR

PARA RESPONDER A ESSA
PERGUNTA VOCÊ DEVE ANALISAR
COLETAR INFORMAÇÕES E
DOCUMENTOS. SÓ QUE, PARA
TANTO, VOCÊ DEVE, ANTES DE
TUDO, SABER QUE INFORMAÇÕES
E DOCUMENTOS SÃO ESSES.

É para isso que serve este e-book, pois nele te damos uma
lista profissional e segura a todos as pessoas que precisam
por qualquer motivo analisar a regularidade fundiária de um
imóvel rural, por exemplo:

• produtores rurais – para realização de transações imobiliárias e obtenção de financiamento e poder garantir a
proteção da área contra terceiros;
• advogados e corretores – avaliar a legalidade do imóvel e aumentar o seu portfólio de serviços imobiliários
focados nesse grande mercado mediante um conhecimento especializado sobre a matéria;
• engenheiros, projetistas e afins – cumprir exigências de órgãos ambientais e financeiros para aprovar
projetos agroflorestais;
• bancos – para aprovar a liberação de financiamentos;
• poder judiciário – para análise de ações possessórias e petitórias, bem como a situação de imóveis dados
em garantia em execuções;
• ministério público e outros órgãos de fiscalização – para analisar a prática de irregularidades e adotar as
providências corretivas

ANTES DA
LISTA, DUAS
OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÃO 1: PARA QUEM É ESTE GUIA (E PARA QUEM NÃO É TAMBÉM)
[Se fosse fácil todo mundo faria, mas vale à pena para quem quer ter segurança e não deseja se enrolar e
perder dinheiro]
Este material servirá para aquelas pessoas que querem desenvolver as suas atividades consultivas ou
produtivas no campo da forma correta, que querem seguir o caminho da legalidade, ainda que verifiquem
situações adversas.
Para quem acha que trazemos uma fórmula mágica, por favor, pare por aqui, não siga adiante porque esse
material não é para você. Acabou o tempo de acessar áreas rurais de qualquer jeito. Acabou o tempo do
“depois eu resolvo”.
Agora, se você tem interesse na regularidade para ter segurança jurídica, a estabilidade social e proteção do
seu patrimônio, aí sim, você deve continuar, não importando se você é agricultor familiar, médio ou grande
produtor rural, se você é advogado, engenheiro, corretor de imóveis ou qualquer outro profissional que
precisa fazer a avaliação acerca da regularidade de um imóvel rural.
Sei que para as coisas nunca foram fáceis para você porque você sempre quis as coisas certas, mas se
achava perdido e sozinho até então. Só que agora saiba que estamos juntos nesse processo de “educação
fundiária”.

OBSERVAÇÃO 2: QUANDO E COMO USAR ESSA LISTA
Lembre-se que você não estará analisando a compra de um tomate, que basta olhar para ele e decidir pela
mera aparência ou cheiro se leva ou não.
Você estará tratando da aquisição de algo muito maior e complexo que são os imóveis, que envolve
patrimônio, sonhos, o que exigirá de você maior cautela para decidir ou aconselhar sobre a viabilidade.
Lembra da história do apartamento que falamos acima?
Lembra que a todo instante é chamada a sua atenção sobre a lista de documentos para uma análise segura
de um imóvel urbano.
Então, agora vamos te passar essa lista inicial para nortear a sua análise em relação aos imóveis rurais na
Amazônia que você poderá ter no seu smartphone, tablet ou computador toda vez que precisar analisar a
regularidade fundiária de uma área para tomar decisões sobre:
a) se estará fazendo um bom negócio, assumindo riscos (já sabendo o tamanho deles);
b) se está comprando da pessoa certa;
c) se a área pode ser negociada, dada em garantia e regularizável; ou,
d) simplesmente se metendo em uma roubada.

A LISTA
LISTA COMENTADA DOS 5 PROCEDIMENTOS FUNDAMENTAIS PARA QUEM QUER ANALISAR A REGULARIDADE FUNDIÁRIA DE ÁREAS
RURAIS NA AMAZÔNIA E A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMA CORRETA E SEGURA

1. CERTIDÃO INTEGRAL DA CADEIA SUCESSÓRIA DO IMÓVEL
a. não serve escrituras públicas de compra e venda ou contratos particulares
b. essa certidão permitirá saber todo histórico do imóvel, de quem passou para quem desde a origem. Assim você
saberá:
b.1. se quem está te vendendo ou vendeu era proprietário do imóvel;
b.2. se esse imóvel teve a sua origem em uma titulação de terras concedidas pelo poder público;
b.3. se não tiver um título na origem, você está comprando ou comprou área grilada, irregular, ainda de domínio
público, ou seja, você comprará ou comprou de quem não é dono e, por consequência, o imóvel não será seu.

2. CONFIRME SE O TÍTULO DE TERRAS QUE CONSTA NA CERTIDÃO DA
CADEIA SUCESSÓRIA DO IMÓVEL FOI:
2.1. realmente expedido
2.2. tem capacidade de transferir a propriedade do poder público para o particular
a. essa confirmação é fundamental porque muitos registros de imóveis foram abertos com títulos falsos ou títulos
que, embora concedidos pelo Poder Público, apresentam os seguintes problemas:
a.1. muitos documentos falsos foram utilizados para abrir registros nos Cartórios de Registros de Imóveis;
a.2. muitos registros de imóveis também foram abertos com a utilização de títulos de terras que, embora expedidos
pelo Poder Público, não transferem a propriedade e nem poderiam ter sido levados a registro imobiliário, como
títulos de posse e títulos provisórios;
a.3. o Poder Público que concedeu o título que consta no início da cadeia sucessória do imóvel não tinha
competência para isso. É comum municípios expedirem títulos de áreas que não são suas e, sim, dos Estados e da
União, embora estes também invadam a competência sobre as terras municipais.

Saiba mais sobre regularização fundiária em
nosso site:
KONOEAZEVEDO.COM.BR
contato@konoeazevedo.com.br

3. SOLICITE A CONFIRMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DO
GEORREFERENCIAMENTO DO IMÓVEL
a. ainda são raros os registros de imóveis que trazem a descrição demarcatória do imóvel e, quando consta essa
informação, ela é imprecisa e pouco confiável;
b. o georreferenciamento do imóvel diz respeito à informações sobre a demarcação, à localização e ao tamanho
preciso do imóvel;
c. com ele você será capaz de saber de forma precisa a área de abrangência e os limites do imóvel comparando
com aquilo que consta no registro de imóveis e é oferecido a você;
d. além disso, traz informações sobre a sua relação com os seus vizinhos, pois com o georreferenciamento é
demonstrado se concordam ou não com o traço que separa as áreas;
e. a título de curiosidade, lembre-se que, por exigência na lei, os dados do georreferenciamento devem ser
averbados na matrícula do imóvel, o que só é feito após a certificação obtida perante o INCRA;
f. para efeito de avaliação preliminar da regularidade fundiária, basta ter o georreferenciamento, que não precisa
estar certificado pelo INCRA (SIGEF).

4. CONFIRME SE A ÁREA DO TÍTULO CORRESPONDE A ÁREA OCUPADA
GEORREFERENCIADA
a. nem sempre (ou quase nunca) há correspondência entre a área descrita no título de terras de origem e a área de
interesse (ocupada | georreferenciada);
b. esse deslocamento pode ter ocorrido em razão das diferenças de metodologia e tecnológicas aplicadas antes
do georreferenciamento;
c. pode também porque a falta de dados técnicos precisos nos títulos ou má-fé foram utilizados no registro de
imóveis para dar aparência de legalidade a áreas diferentes daquelas que efetivamente se destinavam;
d. se ocorrer essa situação, você estará em uma área que não foi titulada, isto é, continua sob o domínio público,
por isso, não poderia ser adquirida dessa forma, tendo que se submeter a regularização fundiária em uma das suas
modalidades, se juridicamente possível.
e. mais uma curiosidade, essa situação de deslocamento e aquela descrita no item 3 é uma realidade nacional. Se
quiser confirmar, basta fazer esse procedimento de análise em qualquer imóvel rural do Brasil. Você vai se
surpreender!

5. CONFIRMAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS AGRÁRIOS
a. não conclua uma aquisição de área rural apenas analisando papel;
b. faça visitas no campo, saiba como está a relação com os seus vizinhos ou outros ocupantes de parte da área;
c. consulte o Poder Judiciário para saber se existem conflitos fundiários (ações possessórias, de usucapião,
demarcatórias...) envolvendo o imóvel rural de interesse.

AGRADECIMENTO!
Muito obrigado por ter chegado até aqui!
Dessa forma é que avaliamos o seu interesse em abraçar novas e grandes oportunidades de atuação.
Isso demonstra que você consegue enxergar novas perspectivas, saindo da zona de conforto e do conformismo
que leva milhares – senão milhões de profissionais – à frustração, à sensação equivocada que o mercado está
inchado, justamente porque fazem o que a maioria faz.
Por esse diferencial que você já demonstrou ter gostaríamos de te fazer 3 perguntas:
a) quer começar a atuar ou melhorar a sua atuação na área de regularização fundiária de imóveis rurais?
b) quer se tornar um especialista em regularização fundiária de imóveis rurais?
c) quer ter uma preparação sistematizada e focada na prática com orientadores com mais de 10 anos de atuação
nesse mercado?

Acesse www.cursoagroambiental.com.br , conheça o nosso “Curso de Expert em Direito Agroambiental –
Módulo Regularização Fundiária” e atue de maneira eficiente, segura e correta nessa área com grande demanda e
sem profissionais com qualificação para atender o mercado.
Quer mais informações? Entre em contato conosco pelo email: contato@konoeazevedo.com.br

ATÉ BREVE!

EXPEDIENTE
Saiba mais sobre nós em:
www.konoeazevedo.com.br
www.cursoagroambiental.com.br
contato@konoeazevedo.com.br
atendimento@cursoagroambiental.com.br

Telefones:
+55 91 98941-8424
+55 91 9 9112-4919

Facebook:
www.facebook.com/expertdireitoagroambiental
Instagram:
www.instagram.com/direitoagroambiental
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