
 
                                                

 

 
 

 

  

 

RATIFICAÇÃO DOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS EM FAIXA DE FRONTEIRA 

 

Matias Pereira Rodrigues1 

RESUMO: Com a publicação da lei 13.178/2015, que revogou expressamente a legislação anterior 

que tratava da matéria, os registros imobiliários referentes a imóveis rurais com origem em títulos 

de alienação ou de concessão de terras devolutas expedidos pelos Estados em faixa de fronteira 

foram automaticamente ratificados pelos efeitos da lei. Novos procedimentos administrativos 

deverão ser seguidos pelos proprietários rurais, Serviços de Registros de Imóveis Rurais e órgãos 

da administração federal direta e indireta. Este artigo também discorre sobre alguns pontos que 

deveriam ter sido considerados pela nova lei, com objetivo de conduzir a uma segurança jurídica 

para os proprietários rurais inseridos na região de faixa de fronteira, onde predomina o agronegócio 

como principal atividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança jurídica; Ratificação; Faixa de fronteira; Políticas públicas; 

Agricultura nacional. 

ABSTRACT: With the publication of Law 13,178/2015, which expressly revoked the previous 

legislation dealing with the matter, real state registers, derived from alienation or concession of 

unsettled land placed in the borderland strip, tranfered by the states, became recognised 

automatically by the effects of the law. New administrative procedures should be followed by 

competent registers, private landowners and public federal institutions. This article also discusses 

some points that should have been considered by the new law, with the objective of leading to legal 

security for the rural owners inserted in the border strip, where agribusiness predominates as the 

main activity. 

                                                             
1 Graduado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa - UFV. Servidor público federal da carreira 

de Perito Federal Agrário do INCRA desde abril /2006. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O decreto-lei nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, introduziu no ordenamento jurídico brasileiro, com 

fundamentos na Constituição Federal de 1967 e na lei nº 4.947, de 06 de abril de 1966, o procedimento de 

ratificação por imóvel rural, instrumento de natureza administrativa, de competência do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, ouvido o Conselho de Segurança Nacional - CSN. 

A ratificação foi instituída como uma solução encontrada para convalidar os atos dos Estados, pois 

a União Federal defendia a nulidade dos títulos expedidos pelos Estados aos particulares, referentes às áreas 

públicas inseridas na faixa de fronteira, uma vez que essas terras seriam de seu domínio e, deste modo, os 

Estados não poderiam tê-las alienado ou concedido a terceiros sem sua autorização. 

A lei nº 13.178, de 22 de outubro de 2015, revogou o decreto-lei 1.414/1975, trazendo como 

novidade a ratificação, pelos efeitos da própria lei, dos registros imobiliários com origem em títulos de 

alienação ou concessão de terras devolutas, expedidos pelos Estados na faixa de fronteira e também novos 

procedimentos administrativos a serem observados pelos órgãos fundiários nacionais, pelos Serviços de 

Registro de Imóveis Rurais, pelos proprietários rurais e outros interessados, tais como os órgãos de controle 

patrimonial, de políticas indigenistas, de meio ambiente e as instituições financeiras. 

O novo diploma legal mudou a forma de atuação ao retirar a competência administrativa e legal do 

INCRA da análise de ratificação em faixa de fronteira por imóvel rural e possibilitou aos proprietários rurais 

pleitearem a regularização de seus registros imobiliários diretamente no Serviço de Registro de Imóveis 

Rurais.  

O propósito da lei foi a convalidação dos atos administrativos praticados pelos Estados na faixa de 

fronteira. A convalidação é uma forma de suprir os vícios e conservar os efeitos sadios produzidos por um 

ato inválido, a fim de preservar as relações constituídas e dar segurança jurídica aos administrados. 

Materializa-se por meio da emissão de um ato administrativo posterior que tem a função de conformar o ato 
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com a ordem jurídica vigente. Esse instituto jurídico encontra previsão legal no art. 55 da Lei nº 9.784, de 

29 de janeiro de 1999 – Lei do Processo Administrativo Federal – que dispõe que “em decisão na qual se 

evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem 

defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração”.  

A convalidação aparece como forma de preservação dos efeitos dos atos administrativos viciados 

praticados pelos Estados, atendendo dessa forma o princípio da legalidade (desde que estes atendam aos 

requisitos expressos na própria lei), seguindo o entendimento de que não houve novo destaque do patrimônio 

público para o particular em relação aos imóveis rurais situados na região de faixa de fronteira, pacificando 

os conflitos existentes no que se refere à aquisição e à transmissão imobiliária. Protege o cidadão que 

investiu sua vida e trabalho num imóvel rural alienado a ele pelo poder público, tendo como fonte primordial 

a boa-fé do particular que adquiriu a propriedade. Promove o interesse público ao garantir a segurança 

jurídica ao proprietário rural, através de um registro correto, seguro e eficaz ao proteger a propriedade do 

imóvel e os demais direitos e deveres que dela decorrem. Deste modo, atende as diretrizes da lei nº 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos estabelecidos pela legislação civil para 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 

Maria Sílvia Zanella Di Prieto (2001) apresenta a seguinte fundamentação: 

 

O princípio da segurança jurídica se justifica pelo fato de ser comum, na esfera 

administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a 

consequente mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já 

reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de 

mudança de orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os interessados 

nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria 

Administração Pública. 

 

Para Luís Roberto Barroso (2002):  
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a segurança encerra valores e bens jurídicos que não se esgotam na mera preservação da 

integridade física do Estado e das pessoas: açambarca em seu conteúdo conceitos 

fundamentais para a vida civilizada, como a continuidade das normas jurídicas, a 

estabilidade das situações constituídas e a certeza jurídica que se estabelece sobre 

situações anteriormente controvertidas. 

 

J. J. Gomes Canotilho (1998) observa que: 

 

Estes dois princípios - segurança jurídica e protecção da confiança – andam estreitamente 

associados a ponto de alguns autores considerarem o princípio da protecção de confiança 

como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, 

considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objectivos da 

ordem jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do 

direito - enquanto a protecção da confiança se prende mais com as componentes 

subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos 

indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e 

a protecção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e 

transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja 

garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus 

próprios actos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da protecção da 

confiança são exigíveis perante 'qualquer acto' de 'qualquer poder' - legislativo, executivo 

e judicial. 

 

Hely Lopes Meirelles (2002) conclui que a instabilidade das relações jurídicas teria um efeito mais 

nocivo do que a manutenção do ato ilegal: 

 

[…] em muitas hipóteses o interesse público prevalecente estará precisamente na 

conservação do ato que nasceu viciado, mas que, após, pela omissão do Poder Público em 

invalidá-lo, por prolongado período de tempo, consolidou nos destinatários a crença firme 
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na legitimidade do ato. Alterar este estado de coisas sob o pretexto de restabelecer a 

legalidade, causará mal maior do que preservar o status quo. Ou seja, em tais 

circunstâncias, no cotejo dos dois subprincípios do Estado de Direito, o da legalidade e o 

da segurança jurídica, este último prevalece sobre o outro, como imposição da justiça 

material. 

 

Nessa mesma linha a agrarista Melina Lemos Vilela publicou em julho de 2017 um livro intitulado 

“A segurança jurídica da propriedade privada na faixa de fronteira”, onde realiza um estudo sobre a 

situação jurídica das aquisições das propriedades em terras devolutas, em especial na faixa de fronteira. A 

escritora defende que aqueles que adquiriram títulos de propriedade em áreas localizadas em faixa de 

fronteira não poderão ter seus títulos anulados em face dos princípios constitucionais da segurança jurídica 

e confiança legítima, da legalidade, da boa-fé dos administrados e do direito de propriedade como forma de 

garantia da ordem econômica. Para preservar a confiança na situação jurídica dessas áreas que se 

consolidaram no tempo, apesar da contestação a respeito de sua validade, a escritora também defende a 

teoria do fato consumado. A restauração da estrita legalidade (domínio da União) ocasionaria mais danos 

sociais do que a manutenção da situação consolidada e estabilizada pelo decurso do tempo. 

Ocorre que sem a ratificação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e concessões de 

terras públicas situadas nas faixas de fronteira nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e 

Santa Catarina, não há garantia de continuidade dos efeitos de transferência do imóvel rural, inclusive 

atingindo as averbações e garantias hipotecárias perante as instituições de crédito, já que estes registros 

podem ser declarados nulos e revertidos à União. A relação negocial fica sujeita a uma insegurança, traçando 

vulnerabilidade dentre as partes interessadas e ou terceiros.  

 

 

 

 

II. FAIXA DE FRONTEIRA E RATIFICAÇÃO 
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A faixa de fronteira possui até 150 km de largura, ao longo de 15.719 km da fronteira terrestre 

brasileira, com área aproximada de 143 milhões de hectares. Abarca 588 municípios de 11 Unidades da 

Federação: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Corresponde a 27% do território brasileiro, abrigando cerca de 15 

milhões de habitantes.  

Atualmente, a legislação que trata da faixa de Fronteira é a lei n° 6.634, de 02 de maio de 1979, 

regulamentada pelo Decreto n° 85.064, de 26 de agosto de 1980, cujo teor foi ratificado pela Constituição 

Federal de 1988, no parágrafo segundo do artigo 20, § 2º:  

 

Art. 20. São bens da União: 

A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, 

designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território 

nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 

 

De domínio da União Federal, originariamente criada pela lei n° 601, de 18 de setembro de 

1850, Lei Imperial de Terras, com 66 km a partir da linha de fronteira para dentro do território 

nacional (dez léguas), a qual se destinava ao estabelecimento de colônias militares. Com o fim do 

Império e a implantação da República Federativa, na Constituição de 1891, transferiu-se o domínio 

das terras devolutas para os Estados, excepcionando apenas a porção do território (dez léguas) 

indispensável para a defesa das fronteiras para a União, recepcionada pela ordem constitucional 

republicana. A partir da Constituição de 1934, foi criada a faixa de segurança nacional, à época 

com 100 km, que englobava, portanto, a faixa de fronteira. Mais tarde, a partir Constituição de 

1937, a faixa de segurança nacional foi ampliada para 150 km e nesta faixa era vedada a concessão 

de terras pelos Estados sem anuência do CSN. Entre o período de 1934 a 1955, coexistiram tanto 

a faixa de fronteira como a faixa de segurança nacional; a primeira com 66 km, na qual a 

competência para a titulação e a concessão de terras era exclusiva da União e a última que se 
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apresentava inicialmente com 100 km, e depois com 150 km, na qual se exigia o prévio 

assentimento do CSN para qualquer titulação e concessão de terras, além da concessão ser federal 

ou estadual, dependendo do caso.  

 

O RE 52.331/PR (1964) discutiu o cancelamento de contrato de concessão feito pelo 

Estado do Paraná à Cia. Paranaense de Colonização Espéria S/A, com a reversão ao 

patrimônio do Estado do Paraná de toda a área abrangida pelo título de domínio nº 130. 

No entanto, referido julgado não tinha como objeto a definição do domínio dessas terras, 

porquanto não se tratava de uma demanda entre União e Estado do Paraná. Aliás, a União 

nem mesmo foi parte naquela ação - o que é determinante para que a decisão do RE 

52.331/PR não aproveite à União. Antes da promulgação da Constituição Federal de 1946, 

a legislação reconhecia o domínio da União na faixa definida pela Lei Imperial nº 

601/1850, considerada como a porção de terras devolutas indispensável para a defesa da 

fronteira. Após a promulgação, ficou a cargo da legislação infraconstitucional a definição 

das zonas indispensáveis à defesa nacional. Com o advento da Lei nº 2.597/55, tanto a 

faixa de fronteira como a faixa de segurança foram delimitadas em 150 km, com a 

destinação de toda essa extensão aos domínios da União.  

 

Assim, o Supremo Tribunal Federal - STF, depois de julgar muitos casos semelhantes, parte 

deles do Estado do Paraná, acabou por editar a Súmula 477 (10/12/1969), dispondo que “as 

concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, 

apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, 

em ralação aos possuidores”. 

Para que as concessões realizadas a non domino na faixa de fronteira, por meio da emissão 

de títulos de domínio pelos Estados fossem confirmadas ou não pela União, a quem o domínio 

pertence, foi instituído o instrumento da ratificação por meio da lei nº 4.947/1966. A lei nº 

4.947/1966 atribuiu ao INCRA a competência de representar a União na regularização de imóveis 

rurais de seu domínio, desde que destinados à atividade agropecuária, por meio de concessão, 

venda ou outra forma de alienação aos ocupantes de terras públicas federais. Conforme a lei, é o 
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Poder Executivo autorizado a ratificar as alienações e concessões de terras já feitas pelos Estados 

na faixa de fronteira, se entender que se coadunam com os objetivos do Estatuto da Terra (lei nº 

4.504, de 30 de novembro de 1964).  

O procedimento de ratificação foi então regulamentado pelo decreto-lei nº 1.414/1975, que 

possibilitou a confirmação das concessões e titulações efetuadas pelos Estados em terras devolutas da União, 

desde que compatíveis com o Estatuto da Terra, especialmente quanto à função social da propriedade. O 

INCRA era o órgão responsável pela análise da ratificação por imóvel rural, ouvido o CSN. 

A lei nº 6.739, de 05 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis 

rurais, trouxe a possibilidade de cancelamento das matrículas irregulares vinculadas a títulos nulos de pleno 

direito, a pedido dos órgãos públicos. 

Com a publicação da lei nº 13.178/2015, foram revogados o decreto-lei nº 1.414/1975, bem como 

as leis: nº 9.871, de 23 de novembro de 1999, nº 10.164, de 27 de dezembro de 2000, nº 10.363, de 28 de 

dezembro de 2001 e nº 10.787, de 25 de novembro de 2003.  

 

III. A ATUAÇÃO DO INCRA NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

Figura 1 – faixa de fronteira MT, MS, PR e SC 
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          Fonte: INCRA/Campo Grande/MS (2019) 

 

De acordo com as informações disponíveis nos arquivos do INCRA, existem aproximadamente 

52.000 processos administrativos de ratificação em faixa de fronteira por imóvel rural, sendo 6% localizados 

no estado do Mato Grosso, 15% no estado do Mato Grosso do Sul, 77% no estado do Paraná e 2% no estado 

de Santa Catarina. Desse total, aproximadamente 44% são processos administrativos referentes a imóveis 

rurais classificados como minifúndios ou pequenas propriedades e 10% como grandes propriedades; em 

torno de 3% do total existente são relacionados a imóveis rurais com áreas acima de 2500 ha.  

O acervo fundiário do INCRA foi estabelecido de acordo com o prazo legal para requerimento pelo 

detentor da ratificação do título de alienação ou concessão (31/12/2003) e considerando a análise de 

ratificação por imóvel rural. Atualmente, a ratificação se dá por registro imobiliário e não mais por imóvel 

rural, por isso não se dispõe de dados precisos em números quantitativos de registros imobiliários e de suas 

respectivas áreas. Estimam-se de que sejam de 100.000 a 150.000 registros imobiliários em uma área de 

aproximadamente 32,5 milhões de hectares a serem regularizados pelo instrumento de ratificação nos 

estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina (Figura 1). 
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Durante a vigência do Decreto-lei nº 1.414/1975, o INCRA instituiu normativos internos sobre os 

procedimentos administrativos de ratificação, tais como a Instrução Normativa nº 63/2010, a Instrução 

Normativa nº 48/2008, a Instrução Normativa nº 42/2000, a Instrução Normativa nº 33/1999 e a 

OS/INCRA/32/nº 02/76. Estes normativos regulamentaram os procedimentos administrativos de ratificação 

das alienações e concessões efetuadas pelos Estados na faixa de fronteira, de domínio da União Federal, 

com prévio assentimento do CSN, sendo conferido o título de ratificação ao titular do imóvel que 

comprovasse a posse sobre a área.  

Este título de ratificação emitido pelo INCRA possui força de escritura pública sendo averbado pelo 

interessado à margem da matrícula. Os interessados apresentavam o título relativo à alienação ou concessão 

procedida pelo Estado, ou a cadeia sucessória ininterrupta e válida do imóvel, a partir da titulação originária, 

caso tenha ocorrido transferência a terceiros. O INCRA analisava as cadeias dominiais para verificar se os 

registros imobiliários alcançavam a origem da titulação efetuada pelos Estados na faixa de Fronteira, de 

acordo com os limites constitucionais e legais vigentes à época da alienação e concessão estadual.  

As pequenas propriedades eram ratificadas de ofício, exigindo-se a atualização cadastral no Sistema 

Nacional de Cadastro Rural (SNCR), conforme as diretrizes da lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972. As 

médias propriedades eram ratificadas após comprovação da moradia habitual e exploração da área. Para as 

grandes propriedades, era exigido o cumprimento da função social, atendendo aos parâmetros constantes no 

art. 186 da Constituição e no art. 6° da lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 

As peças técnicas de demarcação topográficas antes aceitas para análise cartográfica passaram a ser 

substituídas pela certificação do georreferenciamento dos imóveis rurais, observando a lei nº 10.267, de 28 

de agosto de 2001 e as normas técnicas de georreferenciamento do INCRA.  

Também eram verificadas as sobreposições com projetos de assentamentos, territórios quilombolas, 

reservas indígenas, áreas de interesse ambiental, dente outras, mediante peças técnicas das áreas 

oficialmente demarcadas, para verificar se havia interesse de outros órgãos federais e estaduais em relação 

às áreas correspondentes aos imóveis rurais passíveis de ratificação. 

Quando a ratificação não era possível, devido ao não atendimento das disposições previstas no 

decreto-lei n° 1.414/1975 e nos normativos internos, bem como também não atendido o prazo legal para 

requerimento pelo detentor, o INCRA declarava nulo o título de alienação ou concessão, no todo ou em 
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parte, em ato motivado, no qual deveria ser demonstrada a nulidade originária do título e a impossibilidade 

da ratificação. Após dar ciência da decisão ao interessado, publicava-se no Diário Oficial da União e 

promovia-se o cancelamento dos correspondentes registros, requerendo-os em nome da União Federal. 

Eram indenizadas as benfeitorias úteis e necessárias, feitas de boa-fé. O INCRA poderia ainda promover 

ações de nulidade do registro ou a discriminatória judicial, se as circunstâncias assim recomendassem.  

 

IV. A LEI Nº 13.178/2015 E SUAS IMPLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A lei nº 13.178/2015 restringiu as atribuições e competências do INCRA, no tocante à ratificação. 

A principal novidade foi a ratificação de ofício pelos efeitos da própria lei, possibilitando aos proprietários 

rurais, pessoa física ou jurídica, obterem a regularização de seus registros imobiliários diretamente no 

Serviço de Registro de Imóveis Rurais. Para isso, os interessados devem apresentar a cadeia sucessória 

dominial que comprove a origem dos títulos de alienação ou de concessão de terras devolutas expedidos 

pelos Estados na faixa de fronteira e atender as exigências legais e cartorárias para averbação da ratificação 

à margem das matrículas. 

De acordo com a lei nº 13.178/2015, cabe aos órgãos da administração federal direta e indireta, 

quando demandado pelos interessados, manifestar-se sobre contestação de domínio em relação aos registros 

imobiliários que estejam sendo questionados ou reivindicados na esfera administrativa ou judicial.  

O INCRA, quando demandado pelos interessados, deve manifestar sobre os registros imobiliários 

que sejam objeto de ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, ajuizada até 

a data da publicação da lei. 

 As contestações de domínio em relação aos registros imobiliários que estejam sendo questionados 

ou reivindicados na esfera judicial devem ser consultadas pelos interessados na Justiça Federal e Estadual 

de circunscrição do imóvel, como também deve ser verificado se nas matrículas existe averbações 

relacionadas a atos judiciais, tais como ações de execução, hipoteca judiciária, arresto, sequestro ou outro 

ato de constrição judicial. 
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 Para os registros imobiliários com áreas superiores a 15 MF, os interessados devem requerer ao 

INCRA a certificação do georreferenciamento do imóvel, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 176 da lei nº 

6.015/1973 e a atualização da inscrição do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR. O prazo 

legal exigido pela legislação para este requerimento é de 4 anos após a publicação da lei.  

 Aos Serviços de Registros de Imóveis Rurais, a partir da vigência da lei nº 13.178/2015, compete 

verificar se os registros imobiliários alcançam a origem em títulos de alienação ou de concessão de terras 

devolutas expedidos pelos Estados na faixa de fronteira, previstos nos incisos I e II do art. 3º: 

 

Art. 3º A ratificação prevista nos arts. 1º e 2º alcançará os registros imobiliários oriundos 

de alienações e concessões de terras devolutas: 

I - federais, efetuadas pelos Estados: 

a) na faixa de até sessenta e seis quilômetros de largura, a partir da linha de fronteira, no 

período compreendido entre o início da vigência da Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, até o início da vigência da lei nº 4.947, de 6 

de abril de 1966; e 

b) na faixa de sessenta e seis a cento e cinquenta quilômetros de largura, a partir da linha 

de fronteira, no período compreendido entre o início da vigência da lei nº 2.597, de 5 de 

julho de 1955, até o início da vigência da lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966. 

II - estaduais, efetuadas pelos Estados sem prévio assentimento do Conselho de Segurança 

Nacional: 

a) na faixa de sessenta e seis a cem quilômetros de largura, a partir da linha de fronteira, 

no período entre o início da vigência da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, de 16 de julho de 1934, até o início da vigência da lei nº 2.597, de 5 de julho de 

1955; e 

b) na faixa de cem a cento e cinquenta quilômetros de largura, a partir da linha de fronteira, 

no período entre o início da vigência da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 

de novembro de 1937, até o início da vigência da lei nº 2.597, de 5 de julho de 1955. 

 

 A ratificação dos registros imobiliários referentes a imóveis com área superior a 2.500 hectares 

ficará condicionada à aprovação do Congresso Nacional, nos termos do § 1º
 
do art. 188 da Constituição 

Federal: 
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“§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e 

quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do 

Congresso Nacional.” 

 

 Se os registros imobiliários não forem passíveis de ratificação por não alcançarem a origem em 

títulos de alienação ou de concessão de terras devolutas expedidos pelos Estados na faixa de fronteira ou se 

os interessados não requererem a certificação do georreferenciamento do imóvel e a atualização da inscrição 

do imóvel dos registros imobiliários com áreas superiores a 15 MF, caberá ao INCRA realizar os 

procedimentos administrativos de reversão do registro imobiliário em nome da União (§ 5º, art. 2º), nos 

termos da lei nº 6.739/1979. 

Caso a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária recaia sobre imóvel rural 

inscrito no Serviço de Registro de Imóveis Rurais em nome de particular, que não tenha sido destacado, 

validamente, do domínio público por título formal ou por força de legislação específica, o Estado no qual 

esteja situada a área será citado para integrar a ação de desapropriação.  

 

IV.I. A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) ajuizou Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI nº 5.623) no STF contra a lei 13.178/2015. A Contag pede que o STF dê à norma 

interpretação conforme a Constituição para que seus dispositivos sejam aplicados de forma harmônica com 

a política da reforma agrária, declarando inconstitucionais regras que conduzam a resultados conflitantes 

com seu objetivo. A ADI nº 5.623 pede que o STF julgue procedente a ação para conferir aos dispositivos 

da Lei nº 13.178/2015, sem redução de texto, interpretação conforme a Constituição, de tal modo que a 

ratificação dos imóveis ou títulos fique sempre sujeitos ao regime próprio da titulação de terras rurais 

originárias de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, bem como ao regime de 

legitimação ou reconhecimento de ocupação de terras públicas rurais de domínio da União. A ADI foi 
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distribuída ao ministro Dias Toffoli, que encaminhou para o plenário do STF julgar em definitivo, em face 

da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica.  

 

 

V. OS PONTOS NÃO ESCLARECIDOS PELA LEI Nº 13.178/2015 

 

A lei nº 13.178/2015 é considerada uma norma válida em atendimento aos aspectos formais e 

materiais exigidos na Constituição Federal de 1988, estando vigente, pois foi formalmente publicada no 

meio oficial adequado, dando-se publicidade ao seu texto junto à população e, especialmente, aos seus 

destinatários específicos. Considera-se a lei nº 13.178/2015 eficaz, pois esta lei está relacionada à 

possibilidade de vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários, apta a regular situações e a produzir efeitos 

práticos junto aos seus destinatários.  

Porém, vários aspectos referentes à ratificação em faixa de fronteira não foram previstos neste 

normativo e poderão acarretar prejuízos na execução e interpretação da própria lei, interferindo na proteção 

dos direitos dos administrados como também no cumprimento dos fins previstos para a Administração 

Pública. Discorreremos sobre esses pontos não esclarecidos, para melhor entendimento da complexidade do 

tema da ratificação em faixa de fronteira: 

i). a lei não especificou quais os órgãos ou entidades da administração federal direta e indireta que 

devem ser consultados pelos interessados para manifestação de interesse sobre os registros imobiliários cujo 

domínio esteja sendo questionado ou reivindicado na esfera administrativa ou judicial (INCRA, ICMBio, 

Exército Brasileiro, FUNAI, SPU, etc). 

 

ii). a lei não citou a necessidade do prévio assentimento do Conselho de Defesa Nacional – CDN 

(lei nº 6.634/1976), sendo essa uma autorização essencial para a prática de determinados atos ou o exercício 

de determinadas atividades, para a ocupação e a utilização, in casu, de terras ao longo da faixa de fronteira 

terrestre, com 150 km de largura, considerada fundamental para a defesa do território nacional e posta sob 

regime jurídico excepcional. 
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iii). na lei não há orientações dos procedimentos a serem seguidos pelos interessados e existem 

dúvidas se são os registros imobiliários com áreas acima de 2.500 ha ou os imóveis rurais com áreas acima 

de 2500 ha que devem ser encaminhados para aprovação do Congresso Nacional. Também não há uma 

norma ou regulamento definido pelo Poder Legislativo dos procedimentos necessários de acordo com o 

estabelecido na lei nº 13.178/2015. 

 

iv). não foi objeto de direcionamento da lei a verificação do correto posicionamento do 

registro imobiliário em relação às faixas de fronteira de 66, 100 e 150 km, se os interessados devem 

consultar o INCRA, por ser o gestor do Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF ou se deve ter 

participação da Segunda Comissão Demarcadora de Limites (SCDL), órgão técnico do Ministério 

das Relações Exteriores (Itamaraty), responsável pela execução dos trabalhos de demarcação e de 

caracterização das fronteiras internacionais do Brasil, incumbindo-lhes também a inspeção e a 

manutenção dos marcos. 

 

v). a lei não observou os limites constitucionais e legais do tamanho das áreas em que eram 

permitidas as alienações e concessões nas faixas de fronteira de 66, 100 e 150 km, de acordo com as 

definições de faixa de fronteira e faixa de segurança nacional estabelecidos pelas leis e constituições federais 

(Quadro 1). 

Há estudos que comprovam que os Estados emitiram n títulos de propriedade ao mesmo interessado, 

como forma de não infringir o limite de área permitido à época; no entanto, a área era formada de várias 

matrículas de terras contínuas, do mesmo detentor, caracterizando somente um imóvel rural. 

 

Quadro 1 – Limites de áreas permitidas para alienações e concessão na faixa de fronteira e faixa de 

segurança nacional 
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       Fonte: INCRA/IN nº 63/2010 

 

vi). a lei desconsiderou a possibilidade que após a análise das cadeias dominiais dos registros 

imobiliários e ou retificação do perímetro das áreas alienadas ou concedidas pelos Estados poderão ser 

identificadas áreas em excesso que poderão ser consideradas terras devolutas e que devem ser arrecadadas 

pelo INCRA em nome da União, nos termos da lei nº 6.383, de 07 de dezembro de 1976. 

 

vii). a lei não determinou como será realizada a verificação da sobreposição do registro imobiliário 

com outras áreas de domínio público (unidades geográficas).  

■ A faixa de fronteira do estado do Paraná, como exemplo, apresenta em sua extensão diversas 

unidades geográficas de domínio público que possuem instrumentos de regularização e destinação diferentes 

da ratificação: reservas indígenas, unidades de conservação federais e estaduais, projetos de assentamento, 

territórios quilombolas, áreas desapropriadas ou arrecadadas pelo INCRA, áreas militares, áreas urbanas e 

ainda as áreas das colônias estaduais (Figura 2). 
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                     Figura 2 – Faixa de fronteira do Paraná e unidades geográficas 

                                                             

Fonte: INCRA/Cascavel/PR (2018) 

Apresenta, dentre outras unidades, uma particularidade que deve ser incluída na análise das 

sobreposições, conhecida por BRAVIACO, e que possui instrumentos de destinação disciplinados pelo 

Decreto-lei nº 1.942, de 31 de maio de 1982. As terras situadas em área indispensável à segurança nacional, 

na faixa de fronteira, foram reconhecidas de domínio da União pelo STF, em acórdão nos autos da Apelação 

Cível nº 9621-1-PR, compreendendo os imóveis Catanduvas, Piquiri, Pirapó e Ocohy, em um área 

aproximada de 1,5 milhão de hectares. O STF considerou nulos os atos praticados pelo Governo do Estado 
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do Paraná, cancelando os títulos das antigas Companhias da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande e da 

Companhia Brasileira de Viação e Comércio, incorporando ao patrimônio da União.  

■ Nas áreas de domínio público, as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas quando necessário, sendo que somente após verificação da ratificação dos registros 

imobiliários é que se procederá à indenização pelos órgãos públicos. Destaque para a necessidade da 

ratificação dos registros imobiliários localizados no interior de Unidade de Conservação de domínio público 

como forma de compensação ambiental pelos proprietários rurais, dispositivo previsto no inciso III e 

parágrafos 5° a 7° do art. 66 do Novo Código Florestal (Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012), por 

meio do qual as Unidades de Conservação de domínio público com pendência de regularização fundiária 

podem receber, em doação, imóveis privados localizados em seu interior para fins de Compensação de 

Reserva Legal de imóveis fora das Unidades de Conservação, desde que sejam localizados no mesmo bioma. 

  

viii). a lei deveria ter estabelecido relação com os procedimentos previstos de controle da aquisição 

e do arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil, de acordo com as diretrizes da lei nº 5.709, 

de 7 de outubro de 1971, regulamentada pelo Decreto nº 74.965, de 26 de novembro de 1974. A aquisição 

e o arrendamento de terras rurais pelos estrangeiros residentes ou autorizados a operar no país estão sujeitos 

a uma série de restrições e condicionantes, com limitações de uso e de extensão da terra a ser adquirida, 

bem como a necessidade de autorização pelo INCRA. Todos os imóveis que estejam em faixa de fronteira 

necessitam de assentimento prévio (autorização) do CDN. 

 

ix). a lei apresenta prazos para o exercício do direito de requerer a ratificação, sendo uma forma de 

disciplinar e forçar os detentores de áreas maiores a solucionar a questão do domínio de suas áreas através 

do instrumento da ratificação. Esgotado esse prazo, 06 de dezembro de 2019, pode ocorrer uma insegurança 

jurídica sobre os registros imobiliários e todas as suas averbações (principalmente as garantias do 

financiamento rural), pois prejudicará o eventual direito dos proprietários rurais que se mantiverem inativos 

e não solicitarem a ratificação dentro do prazo determinado, sob pena de reversão do imóvel em nome da 

União. 
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x). a lei não considerou que os proprietários rurais devem atender as exigências cartorárias quanto 

a regularização e transferência de imóveis rurais e manutenção das obrigações contratuais estabelecidas e 

averbadas junto aos registros imobiliários. Antes de qualquer atualização, retificação, averbação ou registro, 

deve-se discutir domínio destas áreas, se estes registros imobiliários pertencem mesmo aqueles que buscam 

a transferência do imóvel rural ou uma simples averbação de um título de crédito, pois na faixa de fronteira 

podem ocorrer que estas áreas não sejam passíveis de ratificação, ou seja, não pertençam aos proprietários 

rurais e sim a União Federal. 

 

xi). a lei não fez referência a lei nº 4.947/1966, ao qual autoriza o Poder Executivo a ratificar as 

alienações e concessões de terras já feitas pelos Estados na Faixa de Fronteiras, se entender que se coadunam 

com os objetivos do Estatuto da Terra: de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola 

(art. 1º da lei 4.504/1964): 

 

§ 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor 

distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender 

aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. 

§ 2º Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade 

da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades 

agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las 

com o processo de industrialização do país. 

  

A lei foi omissa em relação as diretrizes do artigo 188 da Constituição Federal, que determinam que 

a destinação de terras públicas deve ser compatibilizada com a política agrícola e o plano nacional de 

reforma agrária. Tal dispositivo busca assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça 

social, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, garantindo que a destinação de terras 

públicas e devolutas não se faça em prejuízo da população do campo que aguarda a implementação do 

acesso à terra e direito à moradia, inclusive com a garantia de produção diversificada e adequada a todos.  
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Importante destacar que a propriedade rural, especialmente por se mostrar como um bem 

de produção, está também encarregada de promover a sua função social, cujas principais regras 

estão delineadas no art. 186 da Constituição Federal e art. 2º, § 1º da lei nº 4.504/1964, o Estatuto 

da Terra, que trata dos direitos e obrigações referentes aos bens imóveis rurais, para os fins de 

execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. 

 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 

segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

 

O INCRA é o órgão competente, na forma do § 2º do Artigo 2º da lei nº 8.629, de 25 de fevereiro 

de 1993, para fiscalizar o cumprimento da função social da propriedade rural prevista no Artigo 186 da 

Constituição Federal, o que a torna suscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. O INCRA 

utiliza dois indicadores para aferir se a grande propriedade rural vistoriada é produtiva ou não: o Grau de 

Eficiência da Exploração (GEE) e o Grau de Utilização da Terra (GUT). O imóvel cumpre a função social 

se for explorado adequadamente (GEE igual a 100% e GUT superior a 80%); se utiliza adequadamente os 

recursos naturais e preserva o meio ambiente; se observa as disposições que regulam as relações de trabalho 

e não utiliza mão de obra em condição análoga à da escravidão; e se a exploração da terra tem por objetivo 

o bem-estar dos trabalhadores e proprietários. 

 

CONCLUSÃO 
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A ratificação foi instituída como um mecanismo de adequações políticas, jurídicas, econômicas e 

sociais, pois os títulos emitidos pelos Estados envolviam os particulares nos negócios jurídicos celebrados 

e que não tinham a segurança jurídica necessária sobre a validade dos seus títulos, situação que atingia 

inclusive terceiros que, em outros negócios, recebiam os imóveis em garantia real, e que permitiam a 

regularização de muitos outros negócios, gerando riquezas e fomentando o desenvolvimento da região de 

faixa de fronteira, onde predomina o agronegócio. Importante entender que à época da alienação dessas 

terras, a restauração da ordem nas regiões de fronteira se fazia necessária, devido ao ambiente de intenso 

conflito e violência no campo.  

A lei nº 13.178/2015 representa um avanço significativo para os proprietários de imóveis rurais 

localizados em faixa de fronteira cujos títulos foram emitidos pelos Estados e que, por qualquer motivo, não 

tenham obtido a ratificação na forma da legislação anterior, na medida em que reabre a possibilidade de sua 

regularização.  

No entanto, apesar da lei ser mais simples e de fácil execução, não solucionou a questão da 

ratificação em faixa de fronteira, pelo contrário, gerou ainda mais dúvidas quanto aos procedimentos a serem 

adotados, ao papel dos órgãos fundiários nacionais, dos Serviços de Registro de Imóveis Rurais, dos 

proprietários rurais, dos Estados e outros. 

O Congresso Nacional terá que analisar a possibilidade de reeditar uma nova lei de ratificação em 

faixa de fronteira, prorrogando os prazos legais previstos como também seja uma oportunidade de rediscutir 

um novo normativo e as competências e atribuições de todos os envolvidos, sem deixar lacunas ou 

deficiências, evitando as contradições ou arbitrariedades que poderão acarretar a continuidade da 

insegurança jurídica na sua aplicação.  

Na região de faixa de fronteira desses estados, o agronegócio predomina como atividade econômica 

principal, se destacando no mercado internacional de commodities agrícolas. Os benefícios e estímulos 

como o fornecimento de alimentos, geração de renda e emprego e investimentos em capital e infraestrutura 

espalhados para os demais setores demonstram a importância desse setor frente ao processo de crescimento 

e desenvolvimento econômico, garantindo a manutenção do equilíbrio econômico interno e externo do país. 
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A regularização fundiária é um dos maiores instrumentos de distribuição de renda e de 

desenvolvimento econômico na estrutura de um país, garantindo a soberania e exercício da cidadania pelo 

Estado, trazendo segurança jurídica para os proprietários rurais e para a própria sociedade.  
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