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INTRODUÇÃO

O Manual Técnico de Processos e Procedimentos foi dividido em duas
partes, uma documental, e outra referente a gestão por processos.
Neste documento encontra-se a parte documental que é composta
pela: identidade organizacional, competências definidas em lei,
sistemas corporativos informatizados e a base legal do Instituto de
Terras de Mato Grosso.
1.1 Objetivo
O projeto dos Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos tem
como objetivo aperfeiçoar a gestão pública e atender às
necessidades e demandas da sociedade e, como ideal, aumentar a
qualidade da prestação dos serviços ao cidadão. Entretanto, para que
essa realidade se consolide são necessárias não somente a
formulação de boas políticas públicas, mas também a sua correta
execução alinhada à gestão dos processos e aos objetivos
estratégicos, o efetivo controle dos resultados planejados e a
consequente disseminação de boas práticas.
1.2 Histórico
No ano de 2008, com o propósito de atender ao exposto, quanto à
prestação de serviços, foram instituídos, por meio da Lei
Complementar nº 264, de 28/12/2006, e suas alterações, 12 (doze)
Núcleos de Administração Sistêmica, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, para realizar os serviços administrativos e de apoio.
A finalidade da criação dos Núcleos foi racionalizar a execução dos
serviços sistêmicos e, por conseguinte, potencializar a capacidade do
Estado em promover o cumprimento de seus compromissos junto à
população, com transparência, sem perder o foco na eficácia e
eficiência, isto é, na gestão voltada para os resultados.
No ano de 2007, o TCE elaborou a Resolução 01, a qual estabelece
prazos para a publicação dos Manuais de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle de cada um dos sistemas elencados no
art. 5º da resolução supracitada.

Nesse contexto, no ano de 2009, com a criação dos núcleos
sistêmicos e com a publicação da Resolução mencionada no
parágrafo acima, o fornecimento e fortalecimento dos serviços
administrativos assumem especial relevância e têm por finalidade
suprir os meios para a concretização das políticas públicas, apoiados
nos sistemas de: gestão de pessoas, planejamento e orçamento,
finanças, contabilidade, aquisições, patrimônio e serviços, controle
interno, protocolo e arquivo, tecnologia da informação e
desenvolvimento organizacional.
Após a divulgação da Resolução mencionada a Controladoria Geral
de Estado em parceria com a Secretaria de Estado de Gestão iniciou
a coordenação do processo dos Manuais Técnicos de Normas e
Procedimentos, nomenclatura usada na elaboração dos Manuais do
ano de 2008.
Já no ano de 2013 os núcleos sistêmicos foram extintos, porém as
atividades sistêmicas, ou seja, de suporte continuaram sendo
desenvolvidas nas áreas sistêmicas dos seus respectivos órgãos de
origem.
Com o advento da gestão do governador José Pedro Gonçalves
Taques, enfatizou-se a necessidade de fortalecer no Estado a Gestão
por Processos, a qual estava alinhada ao seu plano de governo.
Conforme os Decretos nº 274/2015, nº 762/2016 e nº 1.375/2018
publicados respectivamente em 01 de outubro de 2015, 09 de
dezembro de 2016 e em 07 de março de 2018, destaca-se também a
necessidade de elaboração e atualização dos Manuais Técnicos de
Processos e Procedimentos em todos os órgãos e entidades do Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso.
Os Decretos mencionados acima e publicados na Gestão do Governo
do período 2015 – 2018 têm como finalidade:

I - estabelecer padrões de processos e procedimentos das atividades
a serem executadas no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
II - organizar e documentar os procedimentos de trabalho,
permitindo a institucionalização destes processos no Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso;
III - proporcionar mais eficiência e economicidade aos processos e
procedimentos no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
IV - ampliar e facilitar o acesso dos servidores às capacitações nas
normas, nos processos e procedimentos de trabalho, contribuindo
para a melhoria das competências e a profissionalização dos
servidores;
V - proporcionar o cumprimento das diretrizes e orientações
emanadas do órgão central para os setoriais.
Após a publicação do Decreto nº 762/2016, foi publicada a Instrução
Normativa nº 001/2017, a qual disciplina critérios para elaboração e
atualização do Manual Técnico de Processos e Procedimentos no
Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
1.3 Metodologia
De acordo com os instrumentos legislativos publicados, o Manual
Técnico de Processos e Procedimentos foi dividido em duas grandes
partes, ou seja, a Parte Documental e a Parte de Processos, sendo
cada uma com a sua padronização definida na referida Instrução
Normativa. Contudo, pode-se dizer que a gestão por processos deve
estar atrelada à estratégia da organização, sempre instruindo os
órgãos e entidades na definição de processos bem delineados e com
foco para atingir o objetivo estratégico definido no Plano Plurianual
(PPA) e no Plano de Trabalho Anual (PTA). Também se destaca a

necessidade de criação de unidades administrativas que atendam o
objetivo estratégico e tenham competências definidas.
Portanto, para que os objetivos sejam alcançados é imprescindível
que seja difundida uma cultura de gestão por processos nos órgãos e
entidades do Governo Estadual, tendo como premissa a mensuração
de indicadores para tomada de decisão pelo nível estratégico,
permitindo que os gestores monitorem a execução dos processos
desenhados, conforme o estabelecido no Manual Técnico do órgão
ou entidade.
Atendendo a esse pressuposto, o Manual Técnico de Processos e
Procedimentos,

ora

apresentado,

promove

e

propõe

a

sistematização de um conjunto de normas, diretrizes, processos e
procedimentos para auxiliar os gestores públicos na tomada de
decisões, bem como, orientar os servidores na execução das
atividades, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

2

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT –
autarquia vinculada à Casa Civil, tem como função executar a política
estadual de gestão e disposição de terras públicas, atentando-se para
a regularização fundiária de áreas e assentamentos rurais, lotes e
assentamentos urbanos informais, bem como manter atualizada a
Base Cartográfica do Estado de Mato Grosso, de forma a subsidiar o
Sistema Estadual de Informações e a sociedade mato-grossense, com
dados geográficos e/ou georeferenciados do território de Mato
Grosso.

2.1

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

2.1.1 Missão
Executar a política fundiária e gerir as informações cartográficas do
Estado contribuindo para o ordenamento e desenvolvimento
regional sustentável.
2.1.2 Visão
Até 2026, ser centro de excelência na regularização fundiária e na
prestação de serviços ao usuário.
2.1.3 Valores
Ética, Eficiência, Responsabilidade Socioambiental e Compromisso
com os interesses fundiários e cartográficos.

2.2

COMPETÊNCIAS

O Instituto de Terras de Mato Grosso foi criado pela Lei nº. 3.681 de
01 de dezembro de 1975 que transformou o Departamento de
Geografia e Geologia - DTC numa Autarquia denominada INTERMAT,
à época vinculada à Secretaria de Agricultura, tendo com a finalidade
de promover a regularização fundiária de terras no Estado, sendo
devidamente regulamentada pelo Decreto nº. 775 de 25 de
novembro de 1976.
Atualmente o INTERMAT está vinculado à Casa Civil sendo suas
competências citadas na Lei Complementar nº 612, de 28/01/2019,
Art. 14:
XI - planejar, promover e coordenar os planos e programas de
regularização fundiária rural e urbana;
XII - promover e coordenar a busca, em articulação com entidades
descentralizadas vinculadas ao órgão, por soluções adequadas e
pacíficas para os conflitos fundiários, rurais e urbanos do Estado;

XIII - gerir a política fundiária rural do Estado de Mato Grosso, na
forma

prevista

nas

Constituições

Federal

e

Estadual,

compreendendo:
a) a identificação e o reconhecimento do titular, a delimitação e a
demarcação das terras devolutas, incorporando ao patrimônio do
Governo do Estado de Mato Grosso, nos termos das constituições
federal e estadual;
b) o levantamento e a demarcação das terras de domínio público ou
particular para subsidiar a regularização fundiária e quando
solicitado, o reordenamento territorial;
c) a prestação do suporte técnico na definição dos limites dos
Municípios do Estado e dos distritos municipais quando solicitado, de
modo a garantir a organização da divisão político-administrativa e a
eliminação ou prevenção de litígios;
d) a titulação de posse de micro e pequenos produtores e
trabalhadores

rurais

do

Estado,

cumpridas

as

exigências

constitucionais;
e) a gestão do patrimônio fundiário rural do Governo do Estado de
Mato Grosso;
XVI - manter a atualização cartográfica do estado.

2.3

SISTEMAS CORPORATIVOS INFORMATIZADOS

Atualmente é utilizado 2 sistemas para a realização das atividades do
Intermat, como segue:
2.3.1 Sistema CTGEO
É o programa que organiza a Base Cadastral fundiária do Estado,
trabalha feições gráficas, ponto, linha e polígono de modo que as

feições gráficas estão vinculadas a tabela de atributos de dados
espaciais.
2.3.2

Sistema ArcGIS

O ArcGIS é um sistema de informação geográfica (Geographic
Information

System

– GIS)

utilizado

para

criar,

gerenciar,

compartilhar e analisar dados espaciais, que inclui capacidades de
manipulação de dados, edição e análise.

2.4

BASE LEGAL

2.4.1 Base Legal Federal
2.4.1.1 Lei Federal
- Const. Federal de 1988 – art.188/189 (Base Legislação Fundiária)
- Lei Federal nº 13.465/2017
- Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitação Pública)
- Lei Federal nº 14.133/2021
- Código Civil
- Lei Federal nº 4504/1967 (Estatuto da Terra)
-Lei Federal 10.267/2001 (Georreferenciamento)
-Lei Federal nº 4.449 (Regulamentou a 10267/2001)
2.4.1.2 Decreto Federal
-Decreto 1.270/1978
- Decreto nº 9.310/2017 (regulamenta a Lei Federal nº 13.465/2017)
2.4.1.3 Portaria Federal
-Portaria nº 58/2019
2.4.1.4 Resolução Federal
-Portaria nº 58/2019
-Resolução 01/2012 (Valor da Terra)
2.4.1.5 Outras
- Conjunto de Normas legais federais que instituem as unidade de
Conservação em MT
- Conjunto de Normas legais federais que instituem as terras
Indígenas em MT
- Conjunto de Normas legais federais que instituem os territórios
quilombolas em MT

2.4.2 Base Legal Estadual
2.4.2.1 Lei Estadual
- Const. Estadual - art. 323 (Base Legislação Fundiária)
-Lei Estadual nº 10.863/2019
-Lei Complementar Estadual nº 23/1992 – trata da criação de
municípios e distritos.
-Lei Estadual nº 9.975 - atualização das divisas intermunicipais e
parceria com o órgão de cartografia do estado.
-Lei nº 3.922/1977 (Código de Terras)
-Lei nº 7.271/2000
-Lei nº 10.994/2019
- Lei nº 7.692/2002
- Lei nº Complementar nº 36/1995 (extinção da CODEMAT)
- Lei nº 6.796/1996 (extinção da COHAB/MT)
- Lei nº 7199/1999 (extinção da COHAB/MT)
- Lei nº 7.647/2002 (extinção da COHAB/MT)
- Lei nº 8.221/2004 (Programa Meu Lar/Morar Melhor/Tô Feliz/Casa
Fácil)
- Lei nº 9.095/2009 (Escritura na mão)
2.4.2.2 Decreto Estadual
-Decreto nº 408/2020
-Decreto nº 146/2019
- Decreto nº 31/2019 (Pauta da Terra)
- Decreto nº 1.813/2013 (Instituiu a Base Fundiária)
- Decreto nº 1.469/2012 (Averbação Judicial de Títulos)
- Decreto nº 412/2011 (Estudo Cadastral)
- Decreto nº 3.048/2013 (procedimentos para redefinição de limites
municipais)
- Decreto nº 8.187/2006 (regulamenta a Lei nº 8.221/2004).
-Decreto nº 408/2020 (Regulamenta a Metodologia para Determinação de Preço nos Processos de Regularização Fundiária
Urbana na Modalidade de Regularização Fundiária Urbana de
Interesse Específico – Reurb-E e dá Outras Providências)
- Decreto nº 635/2020 (Estrutura Organizacional do INTERMAT)
2.4.2.3 Resolução Estadual
Resolução do INTERMAT nº 01/2015 (Carta de Anuência)
Resolução do INTERMAT nº 01/2012 (Assentamentos Estaduais)
Resolução do INTERMAT nº 01/2018 (Certidão para Fins de
Usucapião)
Resolução do INTERMAT nº 02/2009 (Certidões Fundiárias)

2.4.2.3 Instrução Normativa
-Norma serviço do INTERMAT nº 01/2002
-Norma de serviço do INTERMAT nº 02/2002
Norma de Serviço do INTERMAT nº 01/2012 (Regularização Fundiária
em Assentamentos)

2.4.2.4 Portaria
- Portaria do INTERMAT nº 38/2007
- Portaria do INTERMAT nº 82/2008
-Portaria da SEFAZ nº 5/2014 (Emissão de Certidão de Domicílio Fiscal
do Empreendimento Rural)
-Portaria do INTERMAT nº 38/2007
-Portaria do INTERMAT nº 192/2014
-Portaria do INTERMAT nº 10/2015

-Portaria do INTERMAT nº 63/2008
-Portaria do INTERMAT nº 58/2019
- Portaria do INTERMAT nº 77/2018 (Inteiro Teor)
2.4.2.5 Outros
Conjunto de Normas legais Estaduais que instituem as Unidade de
Conservação em MT
Conjunto de Normas legais Municipais que instituem as Unidade de
Conservação em MT
Conjunto de leis que instituem os territórios municipais em MT
Conjunto de Normas legais que instituem territórios com restrição de
uso em MT
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GLOSSÁRIO, SIGLAS E ABREVIATURAS

3.1 GLOSSÁRIO
Este Glossário expressa a conceituação e entendimento adotados
para os termos utilizados nos metadados das tabelas de atributos dos
Bancos de Dados Cartográficos e Fundiários do INTERMAT.
Abertura da matrícula – procedimento que ocorre durante o
processo de Arrecadação Fundiária no qual é gerado um código
numérico do ato registral (da matrícula) realizado pelos Cartórios de
Registro de Imóveis (ver registro de imóvel) que identifica e
individualiza o imóvel, incorporado ao patrimônio do Estado (ver
matrícula);
Ação discriminatória - tem por único objetivo discriminar as terras
devolutas, pertencentes ao Estado, das incorporadas legitimamente

ao domínio particular, não se compreendendo em seu âmbito dirimir
disputas entre particulares (ver discriminação de terras) (CHAVES,
1946);
Acervo Fundiário do INTERMAT –
manutenção, nos formatos: físico
fundiários gerados pelo Estado de
processo administrativo de guarda
mapoteca, microfilme e outros;

é a guarda, preservação e
e digital, dos documentos
Mato Grosso, por exemplo:
permanente, livro fundiário,

Acesso (em rodovias) – entrada ou saída de uma via (BRASIL, 1997);
via de ligação à rodovia que permite o ingresso ou egresso de
veículos aos locais adjacentes à faixa de domínio, o acesso pode
variar conforme as seguintes finalidades: a) para uso comercial:
quando solicitado por representante de estabelecimento comercial;
b) para uso industrial: quando solicitado por representante de
indústria, depósito, armazém silo, dentre outros; c) para uso
particular: quando solicitado por titulares de propriedades privadas
de uso não comercial; e) para uso público: quando solicitado por
órgãos ou entidades públicos (BRASIL, 2020a);
Adjudicação - é o meio pelo qual o credor obtém o direito de
adquirir os bens penhorados e praceados, oferecendo preço não
inferior ao fixado na avaliação (art. 876º a 878º, Código de Processo
Civil) (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1327);
Administração Pública - Embora seja o Poder Executivo o
administrador por excelência, nos Poderes Legislativo e Judiciário, há
numerosas tarefas que constituem atividade administrativa, como é
o caso, por exemplo, das que se referem à organização interna dos
seus serviços e dos seus servidores. Desse modo, todos os órgãos e
agentes que, em qualquer desses Poderes, estejam exercendo
função administrativa, serão integrantes da Administração Pública
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 68);
Administração Pública Direta – é o conjunto de órgãos que integram
as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o
exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do
Estado. Em outras palavras, significa que “a Administração Pública é,
ao mesmo tempo, a titular e a executora do serviço público”
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 554);
Administração Pública Indireta – é o conjunto de pessoas
administrativas que, vinculadas à respectiva Administração Direta,
têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de
forma descentralizada (CARVALHO, FILHO, 2018, pág. 558); são as
autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e
fundações públicas (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 68);

Aeroporto – área delimitada em terra que dispõe de edifícios, pista
e outras instalações próprias para os serviços de chegada e partida,
carga e descarga e manutenção de aeronaves, assim como para
atendimentos, embarque e desembarque de passageiros (BRASIL,
1997);
Afetação – ato de destinação (de uso) formal de edifícios ou terrenos
para a execução de serviço ou estabelecimento da administração
pública direta, autarquia ou fundação, a partir do qual o bem será
considerado de uso especial (ver bens imóveis de uso especial) ou de
uso comum (ver bens imóveis de uso comum) (art. 2º Item V da Lei
Estadual nº 11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020); o fato
administrativo pelo qual se atribui ao bem público uma destinação
pública especial de interesse direto ou indireto da Administração
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1317);
Aglomerado rural (ou área urbana isolada) - localidade situada em
área não definida legalmente como urbana e caracterizada por um
conjunto de edificações permanentes e adjacentes, formando uma
área continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis ou
disposta ao longo de uma via de comunicação (IBGE, 2021b);
Agrovila - aglomerado urbano do projeto de assentamento (IBGE,
2021b);
Águas públicas – são aquelas de que se compõem os mares, os rios
e os lagos de domínio público. De acordo com o Código de Águas
(Decreto nº 24.643, de 10.7.1934), existem três categorias de águas:
(a) águas públicas (pertencentes ao Poder Público); (b) águas
privadas (nascidas e localizadas em terrenos particulares, quando
não estejam em categoria diversa); (c) águas comuns (correntes não
navegáveis ou flutuáveis e que não criem tais correntes). As águas
públicas, por sua vez, dividem-se em águas de uso comum e águas
dominicais. As águas públicas de uso comum, em toda a sua
extensão, são as águas dos lagos, bem como dos cursos d’água
naturais que, em algum trecho, sejam flutuáveis ou navegáveis por
um tipo qualquer de embarcação. São águas públicas dominicais
todas as situadas em terrenos também dominicais, quando não se
configurarem como águas públicas de uso comum ou não se
qualificarem como águas comuns. Segundo alguns especialistas, em
virtude do crescente processo de publicação das águas e pelo texto
sobre águas previsto na vigente Constituição, teria sido extinta a
categoria de águas privadas, prevista no Código de Águas, fato que
teria sido reforçado pelo art. 1º, I, da Lei nº 9.433/1997, sobre
recursos hídricos, segundo o qual a água é um bem de domínio
público; com a devida vênia, ousamos discordar desse
entendimento. A uma, porque não vislumbramos no texto
constitucional tal desiderato; a duas, porque a norma da Lei nº 9.433

deve ser interpretada em relação às águas que são efetivamente
públicas. As águas formadas em áreas privadas – tanques, pequenos
açudes e lagos, locais de armazenamento de águas da chuva – são
bens privados, ainda que eventualmente tenham sido captados de
águas públicas. Por conseguinte, concordamos em que as águas, em
sua maioria, sejam bens públicos, mas isso não afasta a possibilidade
da existência de águas privadas. A Constituição apresenta partilha de
águas entre a União e os Estados. Assim, são do domínio da União os
lagos, rios e quaisquer correntes de água que: estejam em terrenos
de seu domínio; banham mais de um Estado; fazem limites com
outros países; se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham (art. 20º, III, CF). Aos Estados pertence o domínio das
demais águas públicas. Segundo o texto constitucional, pertencemlhes “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e
em depósito”, ressalvando-se, nesse caso, as que decorram de obras
da União (art. 26º, I, CF). Nenhuma referência foi feita na
Constituição sobre o domínio do Município sobre águas públicas.
Como a divisão constitucional abrangeu todas as águas, é de
considerar-se que não mais tem aplicação o art. 29º do Código de
Águas, quando admitiu pertencerem aos Municípios, as águas
situadas em seus territórios. Por fim, é oportuno lembrar que a
competência para legislar sobre águas é privativa da União Federal,
como deflui do art. 22º, IV, da Constituição em vigor. Além dessa
competência genérica, a Constituição reservou à União competência
para instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e definir os critérios de outorga de direitos de seu uso (art.
21º, XIX). Fazendo uso dessa competência, a União fez editar a Lei nº
9.433, de 8.1.1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e regulamenta aquele mandamento constitucional.
Assentada em alguns fundamentos básicos, como, por exemplo, os
que consideram a água como bem de domínio público e como
recurso natural limitado, dotado de valor econômico, a lei prevê as
diretrizes para utilização dos recursos hídricos e trata dos atos de
outorga dos direitos de uso desses recursos (dispensada a outorga
em algumas situações) e de sua cobrança dos beneficiários do uso. É,
portanto, o diploma que estabelece as diretrizes para a captação e o
uso dos recursos hídricos. Com a finalidade de implementar, em sua
esfera de atribuições, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, o
Governo Federal fez editar a Lei nº 9.984, de 17.7.2000, que criou a
Agência Nacional de Águas – ANA, sob a forma de autarquia de
regime especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Entre
suas atribuições, da referida entidade, que se qualifica como agência
reguladora, estão a de supervisionar, controlar e avaliar as ações e
atividades decorrentes do cumprimento da disciplina federal
relacionada com os recursos hídricos, instituir a disciplina normativa
aplicável na matéria e fiscalizar e outorgar, por meio de autorização,

o direito de uso de recursos hídricos no que se refere às águas de
domínio da União (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1381);
Aldeia (ou tribo) – localidade habitada por indígenas (IBGE, 2021b);
Alienação – operação de transferência do direito de propriedade do
bem, mediante venda, permuta, doação, ou dação em pagamento
(art. 2º Item XII e art. 40º da Lei Estadual nº 11.109/2020) (MATO
GROSSO, 2020);
Alienação de bens públicos – é a transferência de sua propriedade
a terceiros, quando há interesse público na transferência e desde
que observadas as normas legais pertinentes (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1358);
Alienação de bens públicos por dação em pagamento - operação de
transferência do direito de propriedade do bem público, mediante
dação em pagamento (ver dação em pagamento). Pode ocorrer que
a Administração seja devedora de alguma importância e que o
credor aceita receber bem público como forma de quitação do
débito. Essa forma de alienação de bem público será viabilizada pela
dação em pagamento. São requisitos para a dação em pagamento:
autorização legal; avaliação prévia do bem público a ser transferido;
e demonstração de interesse público na celebração desse tipo de
acordo. Pela particularidade do ajuste, e tendo em vista a
determinação prévia do credor, é inexigível a licitação, já que
inviável o regime de competição na hipótese (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1365);
Alienação de bens públicos por doação – operação de transferência
do direito de propriedade do bem público, mediante doação (ver
doação). A Administração pode fazer doação de bens públicos, mas
tal possibilidade deve ser tida como excepcional e atender a
interesse público cumprida-mente demonstrado. Qualquer violação
a tais pressupostos espelha conduta ilegal e dilapidatária do
patrimônio público. Embora não haja proibição constitucional para
a doação de bens públicos, a Administração deve substituí-la pela
concessão de direito real de uso, instituto pelo qual não há perda
patrimonial no domínio estatal. Pode ocorrer que a legislação de
determinada pessoa de direito público proíba a doação de bens
públicos em qualquer hipótese. Se tal ocorrer, deve o administrador
observar a vedação instituída para os bens daquela pessoa
específica. São requisitos para a doação de bens imóveis públicos: (a)
autorização legal; (b) avaliação prévia; e (c) interesse público
justificado (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1362);
Alienação de bens públicos por permuta - operação de
transferência do direito de propriedade do bem público, mediante
permuta (ver permuta). A Administração (pública) também pode,

em certas e especiais situações, celebrar contrato de permuta de
bens. Os bens dados em permuta eram públicos e passaram a ser
privados. Exige-se para a permuta de bens públicos: autorização
legal; avaliação prévia dos bens a serem permutados; e interesse
público justificado. A licitação é normalmente dispensada, porque a
relação jurídica na permuta atende à situação especial da
Administração e do administrado permutam-te (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1364);
Alienação de bens públicos por venda - operação de transferência
do direito de propriedade do bem público, mediante venda (ver
compra e venda). A venda de bens públicos imóveis reclama a
observância dos seguintes requisitos: autorização legislativa;
interesse público devidamente justificado; avaliação prévia; e
licitação, ressalvadas situações especiais contempladas na
respectiva lei. A Lei nº 13.465, de 11.7.2017, que, entre outras
matérias, trata da regularização de imóveis urbanos, dispensou
expressamente o cumprimento dessas exigências para os fins de
execução do programa de Regularização Fundiária Urbana – Reurb
(art. 71º). Portanto, nesses casos não será aplicável o art. 17º, I, da
Lei nº 8.666/1993. O objetivo é claramente social, visando
desburocratizar o processo. A licitação é dispensada em
determinados casos ou por impossibilidade jurídica ou pela
peculiaridade da alienação dos imóveis. Esses casos estão
relacionados no art. 17º, I, da Lei nº 8.666/1993. As hipóteses
tradicionais de dispensa são aquelas em que se trata de: (a) dação
em pagamento; (b) doação; (c) permuta; (d) investidura; (e) venda a
outro órgão da Administração (alíneas “a” a “e”, do mesmo
dispositivo). Nesta última hipótese, porém, a dispensa não inclui os
serviços sociais autônomos, entidades que são pessoas de
cooperação e não integram a Administração Pública (CARVALHO
FILHO, 2018, pág. 1360);
Análise (como camada de informação) - camada de informação
shapefile do Banco de Dados Fundiários do INTERMAT, onde inicia
os procedimentos de verificação e encaminhamentos dos processos
protocolados referentes às solicitações de informações e serviços
associados à base de dados gráficos;
Anel viário (em rodovias) – via perimetral que envolve uma área
urbana (BRASIL, 2010); rodovia destinada à circulação de veículos na
periferia das áreas urbanas, de modo a evitar ou minimizar o tráfego
no seu interior (BRASIL, 1997); trecho que começa e termina no
mesmo ponto (BRASIL, 2021);
Aquisição (como camada de informação) - camada de informação
shapefile do Banco de Dados Fundiário do INTERMAT, onde estão
armazenados os dados gráficos e alfanuméricos do perímetro

externo de polígonos das aquisições. Entendendo “área de
aquisição” como as áreas arrecadadas (as áreas submetidas ao
processo de arrecadação de uma área pública ao patrimônio do
Estado) e as áreas adquiridas com o interesse de Regularização
Fundiária como: Desapropriação, Usucapião Judicial, Usucapião
Administrativo, Compra, Doação, Transferência, Adjudicação,
Cessão, Confisco, Desafetação, Incorporação, Reversão de Domínio
ou outra forma;
Aquisição de bens pelo Estado – mecanismos através dos quais a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias
e fundações de direito público conseguem que bens de terceiros
ingressem em seu acervo. A aquisição divide-se em dois grupos: a
aquisição originária e a aquisição derivada (ver aquisição originária e
aquisição derivada) (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1323); o ingresso
de bens imóveis ao patrimônio estadual dar-se-á por compra,
desapropriação, doação, reversão, adjudicação, permuta, dação em
pagamento, aquisição testamentária, extinção de associação (art.
34º da Lei Estadual nº 11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020); e outras
formas de incorporação como: arrematação, usucapião, acessão, e
por Ex Vi Legis (formas peculiares e específicas do direito público de
aquisição de bens, previstos em normas constitucionais ou legais) nas
modalidades: loteamentos (ruas, praças, prédios públicos ...),
perdimentos de bens, e por abandono como modalidade de perda de
propriedade (art. 1.275º, III)) (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1328).
Ressalta-se que dentre as normativas pertinentes ao Estado de Mato
Grosso, referente à aquisição de terras, a aquisição originária é ato
complementar de competência do INTERMAT, a partir da
arrecadação fundiária. Já a aquisição derivada é ato complementar
de competência da PGE e SEPLAG;
Aquisição de bens pelo Estado por acessão - forma de aquisição de
bens imóveis, como previsto no art. 1.248º do Código Civil. Significa
que passa a pertencer ao proprietário tudo o que aderir à
propriedade, revelando um acréscimo a esse direito. A acessão pode
efetivar-se: (a) pela formação de ilhas; (b) por aluvião; (c) por
avulsão; (d) pelo abandono de álveo; (e) pela construção de obras ou
plantações. No caso da formação de ilhas, é preciso verificar em que
águas ocorrem. Se a ilha é formada em águas territoriais ou nos rios
que pertencem à União (rios que banham mais de um Estado, por
exemplo), será ela bem federal. Ao contrário, se a formação se der
em águas estaduais, a forma aquisitiva beneficiará o Estado. Aluvião
é o fenômeno pelo qual as águas vão vagarosamente aumentando as
margens dos rios, ampliando a extensão da propriedade ribeirinha.
Avulsão é o desprendimento repentino de determinada área de terra
que passa a ficar anexa a outra propriedade. Se a pessoa de direito
público tiver propriedade ribeirinha e nesta suceda um desses

fenômenos, haverá aquisição de bens públicos. Quando as águas do
rio deixam de percorrer seu leito, diz-se que tal situação corresponde
à de álveo abandonado: o rio, tendo secado, se transforma em solo
comum. O abandono do álveo é forma de aquisição da propriedade
imóvel e a área que resultar desta situação é dividida entre os
proprietários ribeirinhos. Tal como ocorre com a aluvião e com a
avulsão, o abandono de álveo pode significar a aquisição de bens por
pessoas de direito público no caso de serem proprietárias de
terrenos ribeirinhos. Esses bens, vindo a integrar seu patrimônio,
passam a caracterizar-se como bens públicos. No que se refere às
construções e plantações, vigora a regra do art. 1.253º, do Código
Civil, segundo o qual se presume, feita pelo proprietário e à sua custa,
até que se prove o contrário. Se a pessoa pública constrói ou planta
em terrenos de sua propriedade, adquirirá a propriedade, por
acessão, também das construções e plantações (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1326);
Aquisição de bens pelo Estado por adjudicação – forma de o Poder
Público adquirir bens (ver adjudicação). As pessoas de direito público
podem situar-se na posição de credoras. Desse modo, e desde que
ocorridos os pressupostos da lei processual, podem elas requererlhes que sejam adjudicados os bens e, assim, adquirir-lhes a
propriedade. Tais bens se qualificarão como bens públicos
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1327);
Aquisição de bens pelo Estado por aquisição (sucessão)
testamentária – o Direito Sucessório Brasileiro, disciplinado pelo
Código Civil Brasileiro de 2002, prevê dois tipos de sucessão
hereditária que podemos nos deparar quando da abertura da
sucessão, qual seja: sucessão legítima e sucessão testamentária, o
testamento trata-se de uma revelação de última vontade no qual um
indivíduo dispõe, para depois da morte, de todo ou uma parte de
seus bens. Devido ao fato desta livre manifestação de vontade gerar
efeitos jurídicos, o testamento é considerado um negócio jurídico. A
finalidade do testador é produzir os efeitos de sua disposição de
última vontade. Tais disposições podem ser patrimoniais ou
extrapatrimoniais ou até mesmo as duas espécies de disposições sem
que, por isso, o testamento passe a não produzir certos efeitos ou
dependa exclusivamente de uma das formas previstas em lei. É,
efetivamente, ato de liberalidade e, por esta razão, permite ao
testador dispor sobre seus bens e interesses da maneira que lhe
melhor aprouver (SILVA, 2020);
Aquisição de bens pelo Estado por arrematação - forma de o Poder
Público adquirir bens (ver arrematação) através da alienação de bem
penhorado, em processo de execução, em praça ou leilão judicial.
Nada impede que as pessoas de direito público participem do
pareamento do bem e sejam vitoriosas no oferecimento do lance. Se

tal ocorrer, será expedida, em seu favor, carta de arrematação, que
servirá como instrumento para o registro do bem no Registro de
Imóveis; sendo bens móveis, a aquisição se fará pela tradição (art.
881º, Código de Processo Civil). Os bens adquiridos por esse sistema
se classificam também como bens públicos (CARVALHO FILHO, 2018,
pág. 1327);
Aquisição de bens pelo Estado por causa mortis – forma de o Poder
Público do Município ou do Distrito Federal adquirir bens. Os bens
públicos podem originar-se de aquisição causa mortis, tal como
ocorre, aliás, com os bens privados. No sistema adotado pelo Código
Civil revogado (art. 1.603º, V), os Municípios, o Distrito Federal e a
União figuravam na relação dos sucessores hereditários legítimos. O
Código vigente, no entanto, não mais inclui aquelas pessoas
federativas no elenco da vocação hereditária, como se pode observar
na redação do art. 1.829º. Não obstante, consigna que, não
sobrevivendo o cônjuge, companheiro ou algum outro parente
sucessível, ou, ainda, tendo havido renúncia por parte dos herdeiros,
a herança se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se
localizada em seus respectivos territórios, ou à União, caso esteja
situada em território federal (art.1.844º) (CARVALHO FILHO, 2018,
pág. 1326);
Aquisição de bens pelo Estado por compra – forma de o Poder
Público adquirir bens (ver compra e venda), via celebração de
contrato já que as entidades em que se subdividem são dotadas de
personalidade jurídica, com aptidão para adquirir direitos e contrair
obrigações (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1324);
Aquisição de bens pelo Estado por dação em pagamento - forma de
o Poder Público adquirir bens (ver dação em pagamento) via
celebração de contrato já que as entidades em que se subdividem
são dotadas de personalidade jurídica, com aptidão para adquirir
direitos e contrair obrigações. É jurídico que um contribuinte de
tributos estaduais, não tendo como solver seu débito, celebre com o
Estado ajuste de dação em pagamento (CARVALHO FILHO, 2018, pág.
1324);
Aquisição de bens pelo Estado por desapropriação - forma de o
Poder Público adquirir bens (ver desapropriação). Os bens
desapropriados transformam-se em bens públicos tão logo
ingressam no patrimônio do expropriante. Mesmo que venham a ser
repassados a terceiros, como no caso da Reforma Agrária, os bens
desapropriados permanecem como bens públicos enquanto não se
dá a transferência (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1325);
Aquisição de bens pelo Estado por doação - forma de o Poder
Público adquirir bens (ver doação) via celebração de contrato já que
as entidades em que se subdividem são dotadas de personalidade

jurídica, com aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. É
absolutamente jurídico que a entidade beneficente privada faça
doação de bens ao Estado ou ao Município (CARVALHO FILHO, 2018,
pág. 1324);
Aquisição derivada - na aquisição derivada há uma cadeia de
transmissibilidade do bem, ou seja, alguém transmite um bem ao
adquirente mediante certas condições por eles estabelecidas. Esse
tipo de aquisição rende ensejo à discussão sobre vícios da vontade e
sobre o próprio negócio jurídico de transferência do bem. Exemplo
de aquisição derivada é a que resulta de contrato de compra e venda,
com a transcrição do título do Registro de Imóveis (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1323);
Aquisição pelo Estado de bens por extinção de associação ocorrendo a extinção de uma associação, o patrimônio desta terá a
destinação da seguinte forma: art. 61º do Código Civil: “Dissolvida a
associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de
deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no
parágrafo único do art. 56º, será destinado à entidade de fins não
econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação
dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins
idênticos ou semelhantes. 1º Por cláusula do estatuto ou, no seu
silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da
destinação do remanescente referida neste artigo, receber em
restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que
tiverem prestado ao patrimônio da associação. 2º Não existindo no
Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a
associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste
artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda
do Estado, do Distrito Federal ou da União (BRASIL, 2002a);
Aquisição pelo Estado de bens por ex vi legis modalidade
loteamentos - a lei que regula o parcelamento do solo urbano
estabelece que algumas áreas dos loteamentos fossem reservadas
ao Poder Público. Dessa maneira, passam a integrar o domínio
público, desde o registro do loteamento no cartório próprio, as ruas,
as praças, os espaços livres e, se for o caso, as áreas destinadas à
construção de prédios públicos. A aquisição desses bens –
normalmente enquadrados como bens de uso comum do povo, em
virtude de sua destinação – dispensa qualquer instrumento especial,
ingressando automaticamente na categoria dos bens públicos
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1328);
Aquisição pelo Estado de bens por ex vi legis modalidade
perdimento de bens – a Lei nº 8.429, de 2.6.1992, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis nos casos de improbidade administrativa e
enriquecimento ilícito. Ocorrendo tais hipóteses, a sentença que

julgar procedente o pedido determinará o pagamento ou decretará
a perdidos bens dos responsáveis e sua incorporação à pessoa
jurídica prejudicada. Nessa forma de aquisição, os bens poderão ser
federais, estaduais, distritais ou municipais, conforme a pessoa que
tenha sido lesada pela improbidade (CARVALHO FILHO, 2018, pág.
1328);
Aquisição pelo Estado de bens por ex vi legis por abandono como
modalidade de perda de propriedade - o Código Civil prevê a figura
do abandono de bens móveis ou imóveis, como modalidade de perda
da propriedade (art. 1.275º, III). No abandono (ou derrelição), o
proprietário exclui o bem de sua propriedade sem manifestação
expressa da vontade; simplesmente se desinteressa dele. É preciso,
porém, que tenha a intenção de abandoná-lo, já que o simples não
uso não implica a perda da propriedade. No caso de cessar a posse e
o proprietário deixar de pagar os ônus fiscais sobre o bem, presumese que o abandonou; cuida-se, aliás, de presunção absoluta (iuris et
de iure), não cedendo à prova em contrário (art. 1.276º, § 2º). Diz a
lei civil que o imóvel abandonado, não se encontrando na posse de
outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, após três
anos, à propriedade do Município ou do Distrito Federal, se se tratar
de imóvel urbano (art. 1.276º) ou à da União Federal, se o imóvel for
situado em zona rural (art. 1.276º, § 1º). Resulta daí que a perda da
propriedade acarretará caso presentes os pressupostos legais, a
consequente aquisição pela pessoa federativa, com o que os bens
passarão a qualificar-se como bens públicos (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1329);
Aquisição pelo Estado de bens por permuta - forma de o Poder
Público adquirir bens (ver permuta), via celebração de contrato já
que as entidades em que se subdivide são dotadas de personalidade
jurídica, com aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1324);
Aquisição pelo Estado de bens por reversão - forma de o Poder
Público adquirir bens via reversão. A reversão nas concessões de
serviços públicos também importa a aquisição de bens pelas pessoas
públicas. Os bens do concessionário empregados para a execução do
serviço podem passar ao patrimônio da concedente ao término do
contrato. A Lei nº 8.987, de 13.2.1995, que regula as concessões,
prevê expressamente a reversão. Esses bens, que estavam sob o
domínio privado do concessionário, passam, com a reversão, a se
qualificar como bens públicos, normalmente na categoria de bens de
uso especial, se continuar servindo à prestação do serviço
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1329);
Aquisição pelo Estado de bens por usucapião - o Código Civil admite
expressamente a usucapião como forma de aquisição de bens (pelo

Estado) (art. 1.238º, Código Civil) e estabelece algumas condições
necessárias à consumação aquisitiva, como a posse do bem por
determinado período, a boa-fé em alguns casos e a sentença
declaratória da propriedade. Poder-se-ia indagar se a União, Estado
ou Município, ou ainda uma autarquia podem adquirir bens por
usucapião. A resposta é positiva. A lei civil, ao estabelecer os
requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, não
descartou o Estado como possível titular do direito. Segue-se, pois,
que, observados os requisitos legais exigidos para os possuidores
particulares de modo geral, podem as pessoas de direito público
adquirir bens por usucapião. Esses bens, uma vez consumado o
processo aquisitivo, tornar-se-ão bens públicos (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1325);
Aquisição originária - na aquisição originária não há a transmissão
da propriedade por qualquer manifestação de vontade. A aquisição
é direta. O adquirente é independe da figura do transmitente. Nesse
tipo de aquisição, não há ensejo para discussão sobre vícios de
vontade ou vícios de legalidade quanto à transmissão do bem.
Exemplo de aquisição originária é o da acessão por aluvião, em que
a margem ribeirinha se vai ampliando por extensão provocada pelas
águas (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1323), outro exemplo de
aquisição originária é a arrecadação fundiária (ver arrecadação);
Área (levantamento) - é todo agregado de espaços planos a serem
considerados numa pesquisa; especialmente a quantidade projetada
em um plano horizontal dentro do limite de qualquer figura poligonal
(OLIVEIRA, 1993, pág. 32);
Área arrecadada – área submetida aos procedimentos do processo
de arrecadação, cuja instrução processual final levou a efetivação da
arrecadação da área em referência (ver arrecadação);
Área de excesso do título definitivo – Área identificada pela
inconsistência técnica do memorial descritivo do título definitivo,
expedido anteriormente à lei de georreferenciamento (Lei
10.267/2001), verificada a partir do cadastro técnico e dos
elementos naturais existentes na Base Cartográfica (hidrografia,
relevo, etc.);
Área de proteção ambiental – unidade de conservação de uso
sustentável que é uma área em geral extensa, com certo grau de
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos
ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o
bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação
e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. A Área
de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou
privadas. Respeitados os limites constitucionais, podem ser

estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma
propriedade privada localizada em uma Área de Proteção
Ambiental. As condições para a realização de pesquisa científica e
visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas
pelo órgão gestor da unidade. Nas áreas sob propriedade privada,
cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e
visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. A
Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por
representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade
civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento
da Lei 9.985/2000 (BRASIL, 2000);
Área de preservação permanente - área (legalmente) protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica
e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL,
2012);
Área desincorporada – área submetida aos procedimentos de
desincorporação, cuja instrução processual final levou a efetivação
da desincorporação da área em referência (ver desincorporação);
Área destinada – área submetida aos procedimentos de destinação,
cuja instrução processual final levou a efetivação da destinação da
área em referência (ver destinação);
Área devoluta – ou terra devoluta são terrenos públicos, ou seja,
propriedades públicas que nunca pertenceram a um particular,
mesmo estando ocupadas. Diferenciam-se destes por não estarem
sendo aplicadas a algum uso público federal, estadual ou municipal,
que não haja sido legitimamente incorporadas ao domínio privado
(Art 5º do Dec. Lei 9.760/46) (JUSBRASIL, 2021);
Área de distrito – área da unidade administrativa de um município,
sabendo que o município pode conter um ou mais distritos, sendo o
distrito sede aquele que contém a cidade, e os demais distritos os
que contêm as vilas;
Área do imóvel – espaço territorial de determinada medida agrária
correspondente a uma única matrícula (ver imóvel e registro
imobiliário);
Área georreferenciada – área submetida aos procedimentos de
georreferenciamento (ver georreferenciamento);
Áreas legalmente protegidas – são espaços territoriais definidos e
instituídos legalmente pelo Poder Público, sob regime especial de
administração e objetivos variados, ao qual se aplicam garantias
especiais de proteção. Enquadra-se nesta definição as terras

indígenas, as unidades de conservação, as áreas de reserva legal e de
Preservação Permanente das propriedades rurais e outras. De modo
geral, as áreas legalmente protegidas têm o objetivo de proteger
populações tradicionais e/ou, a conservação in situ das espécies,
entendida como: “Conservação de ecossistemas e habitats naturais
e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em
seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou
cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades
características” (BRASIL, 2000). O uso adequado e conservação dos
ambientes naturais por populações tradicionais (como comunidades
indígenas, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, quilombolas, e
outras, que vivem em estreita relação com o ambiente e que
dependem da utilização de baixo impacto dos recursos naturais para
sua reprodução sociocultural), como também, o uso adequado por
pequenos, médios e grandes proprietários, que obedecem ao que
determina o Código Florestal quanto às áreas de reserva legal e de
preservação permanentes das propriedades rurais, constituem ações
de grande importância para a conservação in situ da biodiversidade
e acumulação de capital ambiental para o futuro. Ambientes estes,
que guardam grande diversidade biológica em todos os níveis,
ecossistemas, espécies e genética. As áreas legalmente protegidas
representam habitat nativo, onde genes silvestres de valor
biotecnológico para novos cruzamentos e domesticações de plantas
e animais, possam ser mantidos (BRITO, 2003);
Área pública – ou terra pública é o espaço territorial de determinada
medida agrária que integra os bens públicos (ver bens públicos); as
terras públicas pertencentes ao patrimônio fundiário público são
aquelas inscritas e reservadas para um determinado fim (JUSBRASIL,
2021);
Área privada – espaço territorial de determinada medida agrária
que não integra os bens públicos (ver bens públicos);
Área remanescente – área restante ou “sobra de área” decorrente
de
processos
de
desmembramento,
remembramento,
parcelamento, desapropriação, retificação e demais alterações no
imóvel primitivo. Sua poligonal deve ser identificada na certidão de
matrícula do imóvel alterado, mas se isso não ocorrer deve ser feito
o procedimento de apuração de área remanescente conforme
previsão legal no § 7º do art. 213º da Lei n° 6.015/1973 (BRASIL,
1973b);
Área rural – área externa ao perímetro urbano de uma cidade ou vila
(ver perímetro urbano) (IBGE, 2010a);
Área urbana – área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou
vila (ver perímetro urbano) (IBGE, 2010a);

Área úmida - pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma
periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras
formas de vegetação adaptadas à inundação (BRASIL, 2012);
Área verde urbana - espaços, públicos ou privados, com predomínio
de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada,
previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do
Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias,
destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade
ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou
melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais
(BRASIL, 2012);
Arrecadação (fundiária) – é o procedimento de arrecadar uma área
pública, que necessariamente é um processo formal. É premissa a
existência de uma área de terra devoluta, a qual é submetida aos
procedimentos do processo de arrecadação, que envolvem: a análise
técnica da área identificada, consulta ao INCRA/SPU, consulta CRI, a
publicação de portaria para se dar publicidade ao procedimento e a
elaboração do parecer jurídico do órgão responsável. Caso
cumpridas as etapas anteriores com resultado à arrecadação, realizase a solicitação de abertura de matrícula ao CRI e a área em análise
passa a ser arrecadada ao patrimônio público;
Arrematação - é o meio de aquisição de bens através da alienação
de bem penhorado, em processo de execução, em praça ou leilão
judicial. Nada impede que as pessoas de direito público participem
do praceamento do bem e sejam vitoriosas no oferecimento do
lance. Se tal ocorrer, será expedida, em seu favor, carta de
arrematação, que servirá como instrumento para o registro do bem
no Registro de Imóveis (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1326);
Assentamento (rural) - local fora dos limites urbanos onde
camponeses ou trabalhadores rurais se fixam ou estabelecem
residência e utilizam a terra para atividades de produção agrícola
e/ou pecuária, de subsistência e/ou para comercialização (ORMOND,
2006); o assentamento rural é um conjunto de unidades
agrícolas independentes entre si, onde cada uma dessas unidades,
chamadas de parcelas, lotes ou glebas, é entregue a uma família sem
condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por
outras vias. A quantidade de glebas num assentamento depende da
capacidade da terra de comportar e sustentar as famílias assentadas.
O tamanho e a localização de cada lote são determinados pela
geografia do terreno e pelas condições produtivas que o local
oferece. Os trabalhadores rurais que recebem o lote comprometemse a morar na parcela e a explorá-la para seu sustento, utilizando
exclusivamente a mão de obra familiar. Eles contam com créditos,
assistência técnica, infraestrutura e outros benefícios de apoio ao

desenvolvimento das famílias assentadas. Até que possuam a
escritura do lote, os assentados e a terra recebida estarão vinculados
ao órgão titulador. Portanto, sem portar a escritura do lote em seu
nome, os beneficiários não poderão: vender, alugar, doar, arrendar
ou emprestar sua terra a terceiros. Além da distribuição de terras,
os assentamentos da reforma agrária dão condições de moradia e de
produção familiar e garante a segurança alimentar de brasileiros das
zonas rurais que, até então, se encontravam sob risco alimentar e
social (INCRA, 2020);
Assentamento (rural instituído) – assentamento criado por ato legal
para fins de Reforma Agrária; a criação é feita por meio de portaria,
publicada no Diário Oficial, na qual constam a área do imóvel, a
capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de
assentamento e os próximos passos que serão adotados para
assegurar sua implantação. Os assentamentos podem ser divididos
em dois grupos: projetos de assentamento criados por meio de
obtenção pelo INCRA, pelo Estado ou pelo município, na forma
tradicional, denominados Projetos de Assentamento, se federal (PA),
se estadual (PE) e se municipal (PAM); e os ambientalmente
diferenciados, os denominados: Projeto de Assentamento
Agroextrativista (PAE), Projeto de Desenvolvimento Sustentável
(PDS), Projeto de Assentamento Florestal (PAF) e Projeto
Descentralizado de Assentamento Sustentável (PDAS). Os projetos
de assentamentos não criados pelo INCRA, os criados por outras
instituições governamentais, têm que serem reconhecidos pelo
INCRA para ter acesso às políticas públicas do Programa Nacional de
Reforma Agrária (PNRA). Nos projetos reconhecidos, a autarquia
deve proceder com a seleção de famílias, que se atenderem aos
critérios de elegibilidade do PNRA, podem acessar as políticas de
crédito, assistência técnica e educação (INCRA, 2020);
Assentamento (como camada de informação) - camada de
informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do
INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (perímetro
externo de polígonos para as áreas e pontos para os vértices entre
trechos de limites) e alfanuméricos dos assentamentos instituídos no
território mato-grossense, podendo ser de jurisdição federal,
estadual ou municipal;
Assentamento tradicional – são os projetos de assentamento
criados por meio de obtenção de terras na forma tradicional,
denominados Projetos de Assentamentos, se federal (PA), se
estadual (PE) e se municipal (PAM); onde o Projeto de Assentamento
Federal tem as características: a obtenção da terra, criação do
projeto e seleção dos beneficiários é de responsabilidade da
União através do INCRA; o aporte de recursos de crédito, apoio de
instalação e de crédito de produção de responsabilidade da União;

infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica) de
responsabilidade da União; titulação (Concessão de Uso/Título de
Propriedade) de responsabilidade da União; o Projeto de
Assentamento Estadual tem as características: obtenção da terra,
criação do projeto e seleção dos beneficiários é de responsabilidade
das Unidades Federativas; o aporte de recursos de crédito e
infraestrutura de responsabilidade das Unidades Federativas
segundo seus programas fundiários; há a possibilidade de
participação da União no aporte de recursos relativos à obtenção de
terras, Crédito Apoio à Instalação e produção (Pronaf A e C) mediante
convênio; há a possibilidade de participação da União no aporte de
recursos relativos a infraestrutura básica; o INCRA reconhece os
Projetos Estaduais como Projetos de Reforma Agrária viabilizando o
acesso dos beneficiários aos direitos básicos estabelecidos para o
Programa de Reforma Agrária; titulação de responsabilidade das
Unidades Federativas; e o Projeto de Assentamento Municipal tem
as características: obtenção da terra, criação do projeto e seleção dos
beneficiários é de responsabilidade dos municípios; aporte de
recursos de crédito e infraestrutura de responsabilidade dos
municípios; há a possibilidade de participação da União no aporte de
recursos relativos à obtenção de terras, Crédito Apoio à Instalação e
produção (Pronaf A e C) mediante convênio; há a possibilidade de
participação da União no aporte de recursos relativos a
infraestrutura básica; o INCRA reconhece os Projetos Municipais
como de Reforma Agrária viabilizando o acesso dos beneficiários aos
direitos básicos estabelecidos para o Programa de Reforma Agrária;
titulação de responsabilidade dos municípios (INCRA, 2020);
Assentamento Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) – é o
projeto de assentamento estabelecido para o desenvolvimento de
atividades ambientalmente diferenciadas e dirigido para populações
tradicionais (ribeirinhos, comunidades extrativistas, etc.); não há a
individualização de parcelas (titulação coletiva – fração ideal) (INCRA,
2020);
Ato administrativo – a exteriorização da vontade de agentes da
Administração Pública ou de seus delegatários (aqueles que, embora
não integrando a estrutura funcional da Administração Pública,
receberam a incumbência de exercer, por delegação, função
administrativa), nessa condição, que, sob regime de direito público,
vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao
interesse público (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 165);
Ato constitutivo – é o ato administrativo que altera uma relação
jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos (CARVALHO
FILHO, 2018, pág. 195);

Ato declaratório – é ato administrativo que apenas declara uma
situação pré existente (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 195);
Ato discricionário - defere ao agente (administrativo) o poder de
valorar os fatores constitutivos do motivo e do objeto, apreciando a
conveniência e a oportunidade da conduta. Referida valoração de
conveniência e oportunidade é que reflete o que modernamente se
denomina de reservado possível, ou seja, o conjunto de elementos
que tornam possível esta ou aquela ação governamental e, por via de
consequência, o que se revela inviável de ser executado pela
Administração em certo momento e dentro de determinadas
condições (CARVALHO FILHO, 2018, pag. 188); diversamente o que
define os atos vinculados, os atos discricionários é a própria lei que
autoriza o agente a proceder a uma avaliação de conduta,
obviamente tomando em consideração a inafastável finalidade do
ato. A valoração incidirá sobre o motivo e o objeto do ato, de modo
que este, na atividade discricionária, resulta essencialmente da
liberdade de escolha entre alternativas igualmente justas,
traduzindo, portanto, um certo grau de subjetivismo. A avaliação que
se permite ao administrador fazer tem que estar em conformidade
com o fim legal, ou seja, aquele alvo que a lei, expressa ou
implicitamente, busca alcançar (art. 37, CF) (CARVALHO FILHO, 2018,
pág. 193);
Ato legal – norma jurídica publicada em diário oficial que produz
efeito legal naquilo que se faz ou se pode fazer;
Ato legal (como descrição de fase de uma discriminatória) – fase
que institui a discriminatória por norma jurídica publicada;
Ato vinculado - é aquele que o agente (administrativo) pratica
reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 193);
Autorização - é o ato administrativo constitutivo pelo qual a
Administração consente que o particular exerça atividade ou utilize
bem público no seu próprio interesse. É necessária a autorização
quando a atividade solicitada pelo particular não pode ser exercida
legitimamente sem o consentimento do Estado (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 207);
Autorização de uso (bem público como forma de uso imobiliário) é o ato administrativo constitutivo pelo qual a Administração
consente que o particular utilize bem público no seu próprio
interesse (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 207);
Avaliação a preço de pauta – cálculo do valor do bem imóvel de
acordo com o preço de pauta (ver preço de pauta);
Averbação (de imóvel na matrícula) - é o ato que anota todas as
alterações ou acréscimos referentes ao imóvel ou às pessoas que

constam do registro ou da matrícula do imóvel. São atos de
averbação de informações que alteram a situação do imóvel ou das
pessoas a que o imóvel se vincula, como: confrontação, logradouro,
cadastro municipal, cancelamento de cláusula resolutiva,
cancelamento de hipoteca/alienação fiduciária, cancelamento do
INCRA, cancelamento de penhora, cancelamento de usufruto (por
óbito ou renúncia), casamento, construção, demolição, pacto
antenupcial, qualificação, reserva legal, separação e/ou divórcio,
desmembramento, e georreferenciamento (ANOREG/BR, 2020);
Averbação (de imóvel como forma de destinação) – é uma forma de
registrar em livro próprio a “destinação” (que altera a destinação
anterior) mediante ato administrativo ou judicial;
Averbação administrativa (de imóvel no livro próprio) – é uma
forma de registrar em livro próprio a “destinação” (que altera a
destinação anterior) mediante ato administrativo que gera direito a
dominialidade, como por exemplo: usucapião extrajudicial;
Averbação judicial (de imóvel no livro fundiário) – é uma forma de
registrar em livro próprio a “destinação” (que altera a destinação
anterior) mediante ato judicial, através de ação transitada e julgada,
que gera direito à dominialidade. Trata-se do registro no INTERMAT
de títulos judiciais (MATO GROSSO, 2012);
Azimute - medida angular entre o norte geográfico e um
determinado alinhamento, expresso em graus com variação de 0° a
360º, contados em sentido horário;
Baía - entrada de água rodeada por terra;
Bacia hidrográfica - é uma área drenada por um sistema conectado
de cursos d’água, tal que toda vazão efluente é descarregada através
de uma única saída;
Bairro – são sub divisões intra-urbanas legalmente estabelecidas por
meio de leis ordinárias municipais (IBGE, 2010a);
Balsa – embarcação usada para transportar cargas pesadas, e/ou
pessoas, e/ou animais, geralmente a pequenas distâncias (BRASIL,
1997);
Banco de Dados Cartográficos – (ver Base Cartográfica Digital do
Estado de Mato Grosso);
Banco de Dados Fundiários do INTERMAT – é um banco de dados
relacional integrado, na escala de 1:100.000 e extensão shapefile,
referenciado ao Datum SIRGAS 2000 (referência 2000.4 – quadro do
mês de abril do ano 2000), que armazena e fornece acesso aos dados
da estrutura fundiária do Estado de Mato Grosso, de áreas de
aquisição e destinação de interesse a Regularização Fundiária (ver

banco de dados relacional e estrutura fundiária). A base digital
fundiária administrada pelo INTERMAT é patrimônio público do
Estado de Mato Grosso, cujos dados são revestido de sigilo
administrativo e seus uso indevido, total ou parcial, implicará em
responsabilidade civil, criminal e administrativa, conforme Decreto
nº 1.813 de 18 de junho de 2013 (MATO GROSSO, 2013);
Banco de dados relacional – é um banco de dados que armazena e
fornece acesso de dados relacionados entre si. Baseado no modelo
relacional onde feições gráficas se relacionam com tabelas de dados
alfanuméricas (ORACLE BRASIL, 2020);
Base Cartográfica Digital do Estado de Mato Grosso – constitui um
banco de dados relacional integrado (Sistema de Informações
Geográficas - SIG), na escala de 1:100.000 e extensão SHAPEFILE,
referenciada ao Datum SIRGAS 2000 (referência 2000.4 – quadro do
mês de abril do ano 2000), que disponibiliza informações dos temas
hidrografia (trecho de drenagem, ilha e massa d’água), sistema viário
(rodovias, ferrovia, aeroporto, pista de pouso e traçado de balsa),
limites (município, terra indígena, território quilombola, outras áreas
legalmente protegidas, gleba, assentamento e loteamento), e
localidade (Capital, Cidade, Vila, Aglomerado urbano, Aldeia, Agrovila
ou Local). Trata-se de um mapeamento homologado (oficial) do
Estado de Mato Grosso, pois o tema hidrografia (referência para a
construção dos demais temas) foi elaborado pela 5ª DL/DSG - Divisão
de Levantamento da Diretoria de Serviços Geográficos do Exército
Brasileiro, quanto a sua conversão das cartas topográficas IBGE/DSG
do meio analógico para o digital, produto de um projeto
desenvolvido pelo Ministério de Meio Ambiente. Os demais temas
(sistema viário, limites e localidade) foram confeccionados pela
Cartografia do Estado de Mato Grosso baseado na legislação
territorial vigente, na interpretação de imagens orbitais e outros
insumos. Essa base de dados é submetida a um processo contínuo de
atualização e construção de dados, de acordo com a publicação de
novas normas legais que alteram a conformação do território, bem
como a realização do aperfeiçoamento da qualidade técnica da
informação. A Base Cartográfica hoje é de responsabilidade da
Diretoria de Cartografia e Acervo Fundiário do INTERMAT, que visa
subsidiar os usuários do Sistema Estadual de Informações
Cartográficas (governo e sociedade mato-grossense), na execução de
atribuições de governo como: licenciamento, controle e
regularização ambiental; regularização fundiária; segurança de

fronteira; justa distribuição de recursos para os municípios,
ordenamento territorial e regional; planejamento de implantação de
infraestrutura viária; certificação sanitária agropecuária e outros
usos de caráter multifinalitário (ver Sistema Estadual de Informações
Cartográficas);
Bens de uso comum do povo - são bens de uso comum do povo os
mares, as praias, os rios, as estradas, as ruas, as praças e os
logradouros públicos (art. 99º, I, do Código Civil) (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1313);
Bens de uso especial - são bens de uso especial os edifícios públicos,
como as escolas e universidades, os hospitais, os prédios do
Executivo, Legislativo e Judiciário, os quartéis e os demais onde se
situem repartições públicas; os cemitérios públicos; os aeroportos;
os museus; os mercados públicos; as terras reservadas aos indígenas
etc., nesta incluindo-se a administração autárquica, como passou a
constar do Código Civil em vigor (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1314);
Bens dominiais - os bens que constituem o patrimônio dos entes
públicos, objeto de direito real ou pessoal (CRETELLA JUNIOR, 1978
in CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1314);
Bens dominicais - “consideram-se dominicais os bens pertencentes
às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura
de direito privado” (art. 99º do Código Civil), são bens dominicais as
terras sem destinação pública específica (entre elas, as terras
devolutas, adiante estudadas), os prédios públicos desativados, os
bens móveis inservíveis e a dívida ativa. Esses é que constituem
objeto de direito real ou pessoal das pessoas jurídicas de direito
público (CARVALHO FILHO, 2018, pag. 1314); e ainda, os bens que
constituem o patrimônio dos entes públicos, objeto de direito real ou
pessoal (CRETELLA JUNIOR, 1978 in CARVALHO FILHO, 2018, pág.
1314);
Bens estaduais - no art. 26º, a Constituição enumera os bens dos
Estados: as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes
e em depósito, com a ressalva daquelas que se originem de obras da
União; as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu
domínio; as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; as
terras devolutas não compreendidas entre as da União. A relação não
é taxativa. Ao Estado pertencem outros bens, como, por exemplo, os
prédios estaduais, a dívida ativa, os valores depositados
judicialmente para a Fazenda Estadual e outros (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1312);
Bens federais – enumerados no art. 20º da CF, e levou em conta
critérios da esfera federal, como a segurança nacional, a proteção à

economia do país, o interesse público nacional e a extensão do bem.
Em relação à segurança nacional, são bens federais as terras
devolutas necessárias à defesa das fronteiras, das fortificações e
construções militares (inciso II); os lagos e rios limítrofes com outros
países (inciso III); o mar territorial (inciso VI); e os terrenos de
marinha e seus acrescidos (inciso VII). O art. 20º, IV, da Carta, confere
à União o domínio sobre as ilhas fluviais e lacustres nas zonas
limítrofes com outros países, bem como as praias marítimas. Com
relação às ilhas oceânicas e costeiras, o dispositivo também as
considera bens da União. Anteriormente, a norma ressalvava as ilhas
que estivessem no domínio dos Estados, Municípios ou de terceiros,
referidas no art. 26º, II, da CF. O dispositivo, porém, sofreu alteração
pela EC nº 46, de 8.5.2005, ampliando a ressalva e consignando
serem bens da União “as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas,
destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas
afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal”. Para
proteger a economia do país, foram elencados os recursos naturais
da plataforma continental e da zona econômica exclusiva (inciso V);
os potenciais de energia hidráulica (inciso VIII); e os recursos
minerais, inclusive os do subsolo (inciso IX). O critério de interesse
público nacional implicou a inserção das vias federais de
comunicação (inciso II); as terras devolutas necessárias à preservação
ambiental (inciso II); as cavidades naturais subterrâneas e os sítios
arqueológicos e pré-históricos (inciso X); e as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios (inciso XI). Por fim, considerando a sua
extensão, são bens federais os lagos e rios que banham mais de um
Estado (inciso III). Deve ser consignado que, em relação aos bens que
atualmente pertencem à União e aos que vierem a pertencer (art.
20º, I), tanto quanto no que concerne aos recursos minerais,
inclusive os do subsolo (art. 20º, IX), o STF consagrou o entendimento
de que neles não estão incluídas as terras de aldeamentos extintos,
mesmo se os indígenas as tiverem ocupado em passado remoto
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1312);
Bens imóveis - o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente, bem como os direitos reais sobre imóveis e as ações
que os assegurem (art. 2º Item I da Lei Estadual nº 11.109/2020)
(MATO GROSSO, 2020);
Bens imóveis de uso comum – são aqueles destinados ao uso
indistinto de qualquer do povo (art. 2º Item III da Lei Estadual nº
11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020);
Bens imóveis de uso especial – edifícios ou terrenos destinados a
serviço ou estabelecimento da administração pública (art. 2º Item II
da Lei Estadual nº 11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020);

Bens imóveis dominicais – são aqueles destituídos de qualquer
destinação, não aplicados nem ao (bem imóvel de) uso comum nem
ao (bem imóvel de) uso especial (art. 2º Item IV da Lei Estadual nº
11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020);
Bens móveis – aqueles que podem ser transportados por
movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração
da sua substância (art. 2º Item VIII da Lei Estadual nº 11.109/2020)
(MATO GROSSO, 2020);
Bens municipais - os Municípios não foram contemplados com a
partilha constitucional de bens públicos. Todavia, há vários bens que
lhes pertencem. Como regra, as ruas, praças, jardins públicos, os
logradouros públicos pertencem ao Município. Integram-se entre
seus bens, da mesma forma, os edifícios públicos e os vários imóveis
que compõem seu patrimônio. E, por fim, os dinheiros públicos
municipais, os títulos de crédito e a dívida ativa também são bens
municipais (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1312);
Bens públicos - todos aqueles que, de qualquer natureza e a
qualquer título, pertençam às pessoas jurídicas de direito público,
sejam elas federativas, como a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, sejam da Administração descentralizada, como as
autarquias, nestas incluindo-se as fundações de direito público e as
associações públicas (art. 98º do Código Civil) (CARVALHO FILHO,
2018, pag. 1307). Os bens públicos, quanto à natureza da pessoa
titular, classificam-se em federais, estaduais, distritais e municipais,
conforme pertençam, respectivamente, à União Federal, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (CARVALHO FILHO,
2018, pag. 1311). Considerando a destinação, vale dizer, o objetivo a
que se destinam, os bens públicos classificam-se em: bens de uso
comum do povo; bens de uso especial; e bens dominicais (CARVALHO
FILHO, 2018, pág. 1313);
Borda da escarpa (linha de escarpa, aba ou beirada de escarpa,
chapada ou serra) - linha de ruptura do relevo caracterizada por uma
mudança abrupta na altitude entre os terrenos delimitados, limite
entre um planalto e uma depressão;
Cabeceira - local onde inicia um curso d’água, mesmo que este seja
de forma efêmera, intermitente ou permanente (ver efêmero,
intermitente e permanente);
Canal de drenagem – sulco natural ou artificial por onde corre água
(OLIVEIRA, 1993);
Capital (ou sede de governo) – localidade que abriga a sede do
governo estadual (IBGE, 2010a);
Carta de anuência – (documento que) atesta a incidência, ou não, de
imóveis rurais em terras devolutas, mediante o confronto das

informações técnicas do seu perímetro constantes do mapa
georreferenciado, apresentado em mídia digital, com a base
cadastral do INTERMAT (art. 1º da Res. 01/2015) (MATO GROSSO,
2015);
Casado – pessoa que se uniu voluntariamente a outra, nas condições
sancionadas pelo direito, no Brasil, um indivíduo só poderá casar
legalmente se o seu estado civil for solteiro(a), viúvo(a) ou
divorciado(a). A Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013,
estabelece a todos os Cartórios de Títulos e Documentos no
território brasileiro a habilitar ou celebrar casamento civil ou, até
mesmo, de converter união estável em casamento entre pessoas de
mesmo sexo. A dissolução da união legal pode ocorrer de duas
maneiras: pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio (IBGE,
2018);
Casado comunhão parcial de bens – regime de bens onde cada
cônjuge pode ter bens particulares afora os que constituíram
propriedade comum do casal (IBGE, 2018);
Casado comunhão universal de bens – regime de bens onde
nenhum dos dois cônjuges têm propriedade individual, inclusive
dívidas (com certas exceções) (IBGE, 2018);
Casado participação final nos aquestos – no regime de participação
final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio,
consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da
dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens
adquiridos pelo casal, a título oneroso, (os bens adquiridos só são
divididos pelo casal quando estes participam igualmente do
pagamento destes) na constância do casamento (art. 1.672º do
Código Civil) (BRASIL, 2002a);
Casado separação de bens - regime de bens onde os bens de um
cônjuge não pertencem ao outro; são bens individuais como se
ambos estivessem na condição de solteiros (IBGE, 2018);
Cessão (de uso) – ato administrativo pelo qual é cedida a posse de
um bem, em favor de outro órgão da administração direta de outros
entes federados, empresas públicas, sociedades de economia mista
e entidade autárquica ou fundacional, com finalidade específica,
gratuitamente, por tempo determinado e mediante termo próprio,
em que serão definidos os direitos e as obrigações das partes e o
prazo (art. 2º Item XIV da Lei Estadual nº 11.109/2020) (MATO
GROSSO, 2020);
Certidão – é um ato declaratório (ver ato declaratório) que comprova
a existência de fatos e de representar a reprodução do que já está
formalizado nos registros públicos. Não se pode esquecer que as
certidões revelam a expressão do princípio da publicidade na

Administração (art. 37, caput, da CF) e sua obtenção configura-se
como um dos direitos fundamentais dos indivíduos para a defesa de
direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (art. 5º,
XXXIV, “b”, da CF). Servem também para documentar o exercício do
direito de acesso às informações constantes de órgãos públicos,
assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da CF (CARVALHO FILHO, 2018, pág.
202);
Certidão para fins de usucapião – (documento) para atestar a
existência de títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato
Grosso em perímetros de imóveis urbanos ou rurais,
georreferenciados certificados ou não, mediante o confronto das
informações apresentadas pelo interessado e a Base Cadastral do
INTERMAT (art. 1º da Res. 01 de 2018) (MATO GROSSO, 2018);
Certidão de legitimidade - é (o documento) que confirma a
existência ou inexistência de Títulos Definitivos expedidos pelo
Estado de Mato Grosso, constante do acervo do INTERMAT (art. 1º
do § 1º do Item IV da Rel. 02 de 2009) (MATO GROSSO, 2009);
Certidão de legitimidade de origem - é a que confirma a existência
ou inexistência de Títulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato
Grosso, constante do acervo do INTERMAT, e se o
georeferenciamento do imóvel rural foi executado no local de
origem, bem como verifica a incidência em situação jurídica
constituída; com exceção da incidência em terras públicas estaduais,
situação em que não será expedida (art. 1º do § 1º do Item V da Rel.
02 de 2009) (MATO GROSSO, 2009);
Certidão de localização - é (o documento) que certifica a localização
de um título expedido pelo Estado, em relação a atual divisão de
município, bem como a sua incidência ou não em reserva indígena,
unidades de conservação, sobreposição em Títulos Definitivos
expedidos pelo Estado de Mato Grosso ou pela União ou qualquer
situação jurídica constituída (art. 1º do § 1º do Item I da Rel. 02 de
2009) (MATO GROSSO, 2009);
Certidão de localização do domicílio tributário do estabelecimento
rural – é o documento que certifica a localização municipal do
domicílio fiscal do imóvel rural com efeito exclusivo para arrecadação
fiscal junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso –
SEFAZ, segundo critérios constantes nos art. 5º e 74º (IV e V) da
Portaria nº 05 de 31/01/2014. Quando o imóvel estiver em território
de mais de um município deste Estado, considera-se domicílio
tributário do contribuinte o município em que se encontrar
localizada a sede da propriedade ou, na falta dessa, aquele onde
estiver situada a maior área produtiva da propriedade (art. 5° da
Port. 05/2014) (MATO GROSSO, 2014);

Certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR) - é o documento
expedido pelo INCRA que comprova a regularidade cadastral do
imóvel rural. O certificado contém informações sobre o titular, a
área, a localização, a exploração e a classificação fundiária do imóvel
rural. Os dados são declaratórios e exclusivamente cadastrais, não
legitimando direito de domínio ou posse. O CCIR é indispensável
para legalizar em cartório a transferência, o arrendamento, a
hipoteca, o desmembramento, o remembramento e a partilha de
qualquer imóvel rural. É essencial também para a concessão de
crédito agrícola, pois é exigido por bancos e agentes financeiros.
Para emitir o CCIR é necessário que o imóvel rural já esteja
regularmente cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural
(SNCR) (INCRA, 2020);
Chapada – (ou tabuleiro) paisagem de topografia plana, com
declividade média inferior a 10% (dez por cento), aproximadamente
6º (seis graus) e superfície superior a 10 ha (dez hectares), terminada
de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por
grandes superfícies a mais de 600 m (seiscentos metros) de altitude
(BRASIL, 2002b);
Cidade (ou sede municipal) - localidade onde está sediada a
prefeitura municipal, denominada também de sede municipal ou
distrito sede (ver localidade) (IBGE, 2010b);
Cidadão brasileiro – é a pessoa física, nacional (nata ou naturalizada),
no pleno exercício dos direitos políticos. É o título de eleitor que dá
ao nacional (nato ou naturalizado) a condição de cidadão brasileiro,
possibilitando a este o exercício de alguns direitos políticos previstos
no ordenamento jurídico (TESSEROLI FILHO, 2020)
Cidadão estrangeiro – é a pessoa a qual não é um cidadão ou natural
do país em que se encontra em determinado momento (ver cidadão
brasileiro);
Código de certificação do INCRA – valores alfanuméricos gerados
exclusivamente pelo INCRA no ato da certificação de imóvel rural que
visa garantir que os limites de determinado imóvel não se sobrepõem
a outros e, que a realização do georreferenciamento obedece às
especificações técnica da Lei nº 10.267 (BRASIL, 2001);
Código de município do IBGE – constituído por uma lista contendo
os municípios brasileiros associados a um código composto de 7
dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da
Federação e demais 5 dígitos ao município em referência (IBGE,
2021a);
Código de inscrição imobiliária do loteamento– código alfanumérico
do banco de dados constante no cadastro imobiliário municipal
(inscrição cadastral imobiliária) que fornece uma identidade única de

localização geográfica da unidade imobiliária. “A inscrição cadastral
Imobiliária deve ser única para cada unidade imobiliária, e será
definida por um Código composto sequencialmente por 02 (dois)
dígitos para identificar a "Quadrícula", de 01 (um) dígito para
identificar a "Zona", de 02 (dois) dígitos para identificar o "Setor", de
03 (três) dígitos para identificar a "Quadra", de 04 (quatro) dígitos
para identificar o "Lote" e 03 (três) dígitos para identificar a
"Unidade" (art. 3º, § 1º do Decreto Municipal de Cuiabá nº 7.796 de
2020) (CUIABÁ, 2020);
Código SIPRA – é o documento fornecido pelo INCRA que certifica
que o assentado é ou foi beneficiário do Plano Nacional de Reforma
Agrária (PNRA), constando dados pessoais dos dois titulares (se
houver), período de permanência no PNRA e dados do assentamento
constantes no Sistema de Informações de Projetos de Reforma
Agrária (SIPRA) (BRASIL, 2019);
Compra e venda - é o ajuste pelo qual alguém transfere sua
propriedade a outrem mediante certo preço. A disciplina da compra
e venda é própria do direito privado, tendo previsão (ver aquisição
pelo Estado de bens por compra) (art. 481º do Código Civil)
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1361);
Concessão (como forma de destinação) – forma de destinação de
bem público a outrem, mediante instrumento de direito público (ver
concessão de domínio, concessão de direito real de uso, concessão de
uso e concessão de uso especial para fins de moradia);
Concessão de domínio - é o instrumento de direito público pelo qual
uma entidade de direito público transfere a outrem, gratuita ou
remuneradamente, bem público de seu domínio. O núcleo dessa
forma alienativa é o mesmo da compra e venda e da doação,
conforme a concessão seja remunerada ou gratuita. Mas,
diferentemente delas, não tem fisionomia contratual típica, porque
o ajuste é previsto especificamente para o direito público. Quando a
concessão de domínio tem como destinatária pessoa estatal,
formaliza-se pela própria lei e independe de transcrição imobiliária.
Se a transferência é para pessoa privada, deve formalizar-se por
escritura pública ou termo administrativo e exigirá transcrição no
competente Registro de Imóveis. A concessão de domínio reclama lei
específica de transferência ou de autorização para esse fim. A CF, no
art. 188º, § 1º, prevê a necessidade de anuência do Congresso
Nacional para a alienação ou concessão de terras públicas, à pessoa
física ou jurídica, com área superior a 2.500 hectares. Pela fisionomia
de que se reveste, a concessão de domínio, como instrumento de
direito público, guarda mais consonância com a transferência de
bens entre pessoas estatais. Quando a destinatária é pessoa de
direito privado, o negócio jurídico mais se assemelha à doação, ou à

compra e venda, se for ajustado preço (CARVALHO FILHO, 2018, pág.
1365);
Concessão de direito real de uso - contrato gratuito ou oneroso, por
tempo certo ou indeterminado, firmado para fins específicos de
regularização fundiária ou urbana de interesse social, cultivo da
terra, aproveitamento sustentável de várzeas, preservação de
comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, urbanização,
industrialização, edificação ou outras modalidades que configurem
o interesse público, a ser averbado na respectiva matrícula
imobiliária e que garante direito real resolúvel ao beneficiário (art.
2º Item XVI da Lei Estadual nº 11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020);
Concessão de uso – ato administrativo pelo qual o Estado concede
a posse de bem móvel ou imóvel em favor de pessoa jurídica de
direito privado, quando houver interesse público justificado, de
forma onerosa ou gratuita, para fins comerciais ou não, por tempo
determinado e mediante contrato administrativo, em que serão
definidos os direitos e obrigações das partes, o prazo da concessão,
o valor da retribuição pecuniária a ser suportada pelo cessionário, se
for o caso, e a finalidade pública a que se destina a concessão (art.
2º Item XV da Lei Estadual nº 11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020);
Concessão de uso especial para fins de moradia - instrumento que
guarda similitude com o instituto Usucapião especial de imóvel
urbano, que visa atender às necessidades reclamadas pela política
urbana, disciplinada pela Medida Provisória nº 2.220, de 4.9.2001.
Ambos os instrumentos têm como núcleo central o direito à moradia,
um dos direitos fundamentais dos indivíduos. Desse modo, pode
dizer-se que o direito à propriedade, na usucapião, é o direito ao uso
de imóvel público, na concessão de uso especial, retratam direitosmeio para o exercício do direito-fim (CARVALHO FILHO, 2018, pág.
1348);
Concessões de sesmaria - na evolução do regime (Coroa Portuguesa
e Brasil Império), muitas áreas públicas foram sendo transferidas a
particulares, malgrado fossem desordenados e não muito bem
definidos os critérios para a privatização do domínio imobiliário. Os
instrumentos mais conhecidos foram as concessões de sesmaria,
assemelhadas à atual doação com encargos, outorgadas no sistema
das capitanias hereditárias e, logo depois, pelos governadores gerais.
Como regra, tais concessões eram outorgadas a título gratuito. Foi a
Lei Imperial nº 601, de 18.9.1850 (Lei de Terras), que se incumbiu de
definir as terras devolutas, exigindo que sua alienação se desse por
venda, e não mais gratuitamente, ressalvadas algumas áreas situadas
em zonas limítrofes com outros países. Por outro lado, revalidou as
concessões anteriores, regulou a legitimação de posses e criou o
processo de discriminação de terras públicas e particulares. Por força

da disciplina que estabeleceu, a citada lei é considerada como o
diploma fundamental para a organização das terras públicas e
privadas. Não é, portanto, desarrazoada a regra segundo a qual toda
terra, sem título de propriedade particular, se insere no domínio
público (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1369);
Confisco - forma expropriatória, que tem previsão no art. 243º da CF
e não rende ensejo à indenização. Nesse mandamento está expresso
que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país
desapropriadas pelo fato de haver cultivo ilegal de plantas
psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo são destinadas “à
reforma agrária e a programas de habitação popular” (CARVALHO
FILHO, 2018, pág. 976);
Confluência (quanto a curso d’água) - local de junção ou ponto de
encontro entre dois ou mais trechos de cursos d’água (ver curso
d’água);
Cônjuge - indivíduo, em relação a outrem a quem está
matrimonialmente vinculado;
Consistência técnica (quanto a um dado técnico) – grau de qualidade
e precisão de um dado técnico;
Consolidado (como fase de assentamento) – fase de implementação
de um assentamento onde foram cumpridas as fases anteriores de
criado e implantado, e possuir todas as parcelas efetivamente
ocupadas e em uso produtivo;
Consolidado (como fase de discriminatória) – fase final de
implementação de uma discriminatória onde foram cumpridas as
atividades: I) concluídos os trabalhos demarcatórios, o presidente da
Comissão Especial mandou lavrar o termo de encerramento da
discriminação
administrativa,
do
qual
deve
constar
obrigatoriamente: o mapa detalhado da área discriminada; o rol de
terras devolutas apuradas, com suas respectivas confrontações; a
descrição dos acordos realizados; a relação das áreas com titulação
transcrita no Registro de Imóveis, cujos presumidos proprietários ou
ocupantes não atenderam ao edital de convocação ou à notificação;
o rol das ocupações legitimáveis; o rol das propriedades
reconhecidas; e a relação dos imóveis cujos títulos suscitaram
dúvidas; e II) encerrado o processo discriminatório, o ente
responsável providenciou o procedimento cabível dado as terras
devolutas identificadas (BRASIL, 1976);
Consolidado (como fase do loteamento) – fase final de
implementação de um loteamento onde foram cumpridas as fases
anteriores de criado e implantado, e possuir todos os lotes
efetivamente ocupados e em uso;

Contorno ou trecho de contorno (em rodovias) – continuidade de
percurso das rodovias nacionais, mediante um contorno ou uma via
de acesso específica que, evitando áreas densamente urbanizadas,
as liguem aos mais importantes geradores de tráfego dentro da área
urbana, tais como terminais de passageiros e carga (BRASIL, 2010);
via perimetral (BRASIL, 1997); trecho que começa e termina na
mesma rodovia (BRASIL, 2021);
Coordenada geográfica – par de valores que expressam a latitude e
a longitude de um ponto na superfície terrestre, obtido pela
interseção entre um meridiano e um paralelo do Sistema de
Coordenadas Geográficas, que por sua vez é formado por um
sistema de linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido nortesul (meridianos) e leste-oeste (paralelos). Os paralelos indicam a
latitude, distância angular entre a linha do Equador (0°) até um
paralelo de determinado local, com valor máximo de 90° (pólos),
devendo ser indicada a localização quanto ao hemisfério: “N” ou
sinal de “+”, se no Norte, e “S” ou sinal de “-”, se no Sul. Os
meridianos indicam a longitude, distância angular entre o meridiano
de origem (Meridiano de Greenwich) de valor 0°, até um meridiano
local, com valor máximo de 180°, devendo ser indicado se o local se
encontra a leste de Greenwich (“E” ou sinal de “+”) ou a oeste de
Greenwich (“W” ou sinal de “-”) (IBGE, 2020);
Coordenada latitude – (ver coordenada geográfica)
Coordenada longitude – (ver coordenada geográfica)
Corixo - Canal natural de água que liga uma baía a outras extensões
d'água (ver baía) (OLIVEIRA, 1993);
Corredor ecológico - porção de ecossistema natural ou seminatural,
interligando áreas protegidas, que possibilitem entre elas o fluxo de
genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e
a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de
populações que demandam para sua sobrevivência áreas com
extensão maior do que aquelas das Unidades individuais (MATO
GROSSO, 2011a);
Córrego (ou riacho) – curso d’água menor do que um rio (ver rio)
(OLIVEIRA, 1993);
Crédito da Reforma Agrária – recursos financeiros disponibilizados
pelo Governo Federal para habitação, infraestrutura, etc., mediante
estabelecimento de parceria com o ente Estadual;
Criado (fase de assentamento) - fase inicial de implementação de um
assentamento onde o mesmo deve possuir ato legal que o institua;

Criado (fase de discriminatória) - fase inicial de uma discriminatória
onde a mesma deve possuir ato legal que institua a sua Comissão
Especial (BRASIL, 1976);
Criado (fase de loteamento) - fase de inicial de implementação de
um loteamento onde o mesmo deve possuir ato legal que o institua;
Curso d’água – direção e comprimento no terreno ao longo do qual
corre água (OLIVEIRA, 1993); canal de drenagem ou de escoamento
de água;
Dação em pagamento - nos termos do art. 356º do Código Civil, “o
credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é
devida”. Convergindo as vontades para esse fim, o negócio jurídico
se regulará pelas disposições da compra e venda (art. 357º, Código
Civil) (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1364);
Declaração de reconhecimento de limites – (documento) que se
refere à confrontação de imóvel rural em relação a terras públicas
ou devolutas do Estado de Mato Grosso (art. 1º da Instr. Norm. nº
02 de 2019) (MATO GROSSO, 2019a); documento para fins
cartoriais, assinado pelos envolvidos e entregue pelo interessado no
ato da abertura do processo de declaração de reconhecimento de
limites onde o INTERMAT analisa a confrontação e defere ou não;
Declaração de reconhecimento de limites (para fins de
Regularização Fundiária) – documento assinado pelos envolvidos e
entregue pelo interessado no ato da abertura do processo de
Regularização Fundiária, que se refere à confrontação de
determinado imóvel rural em relação aos seus confrontantes reais,
declarando não existir nenhuma disputa ou discordância sobre os
limites comuns existentes;
Depressão (quanto ao relevo) – área abaixo da região circunvizinha
(OLIVEIRA, 1993),
Desafetação – Ato formal da retirada da destinação específica do
edifício ou terreno, que passa a ser considerado bem dominical (art.
2º Item VI da Lei Estadual nº 11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020); é
o fato administrativo pelo qual um bem público é desativado,
deixando de servir à finalidade pública anterior. Em tal situação,
como já se afirmou corretamente, a desafetação traz implícita a
faculdade de alienação do bem (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1317);
Desaguadouro – desembocadura ou foz, ponto onde um corpo de
água fluente como um rio, deságua em outro corpo de água que pode
ser outro rio, lagoa, ou baía;
Desapropriação - é o procedimento de direito público pelo qual o
Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões

de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o
pagamento de indenização (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 962);
Desincorporação – ato de alienar (ver alienação);
Destinação – é o procedimento do Poder Público de transferir
dominialidade de determinada área a terceiros, mediante
procedimentos previstos nas normas legais de Regularização
Fundiária;
Destinação (como camada de informação) - camada de informação
shapefile do Banco de Dados Fundiários do INTERMAT, onde estão
armazenados os dados gráficos e alfanuméricos de áreas destinadas
pelo Estado no território mato-grossense;
Discricionariedade - é permitido ao agente (administrativo) traçar
as linhas que limitam o conteúdo de seu ato (administrativo),
mediante a avaliação dos elementos que constituem critérios
administrativos. Nesse caso estaremos diante de objeto
discricionário, e, na correta observação de SAYAGUÉS LASO,
constitui a parte variável do ato, sendo possível, desse modo, a
fixação de termos, condições e modos (LASO, 1974 in CARVALHO
FILHO, 2018, pág. 962);
Discriminação de terras – é o processo administrativo ou judicial
(ver processo discriminatório) pelo qual as terras devolutas são
separadas, extremadas, das terras não devolutas. O caráter devoluto
da terra precisa ser declarado pela autoridade competente através
de Ação Discriminatória. Por isso, as terras devolutas necessitam ser
identificadas, conhecidas, descobertas, para que possa ser destinada
(ver ação discriminatória) (BARBOSA, 2021);
Discriminatória (como camada de informação) - camada de
informação shapefile do Banco de Dados Fundiários do INTERMAT,
onde estão armazenados os dados gráficos (perímetro externo) e
alfanuméricos das discriminatórias instituídas no território matogrossense;
Distrito - unidade administrativa de um município. Sua criação,
desmembramento ou fusão depende de lei municipal, que deve
observar a continuidade territorial e os requisitos previstos em lei
complementar estadual (IBGE, 2010b);
Divisa de município – (ver limite de município);
Divisor de águas (ou linha de cumeeira) – linha imaginária (ou linha
estimada de maior cota local) que separa duas bacias hidrográficas
(OLIVEIRA, 1993),
Divorciado – pessoa que teve a homologação do divórcio,
rompimento do vínculo de matrimônio, pela justiça ou por escritura
pública;

Doação - é o ajuste em que o proprietário (doador) transfere a
outrem (donatário) bem de seu patrimônio, a título de mera
liberalidade. Esse tipo de contrato é de direito privado, sendo
regulado no art. 538º e seguintes do Código Civil (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1362);
Documentos (como serviço solicitado) – serviço de solicitação de
informação submetido ao procedimento de análise do Banco de
Dados Fundiários do INTERMAT;
Documento de destinação - é o documento que transfere o direito
à dominialidade de determinada área a terceiros, mediante
procedimento de averbação, concessão ou título definitivo;
Documento de domínio – é o documento que confere o direito real
de dominialidade reconhecido pelo Cartório de Registro de Imóveis
através da matrícula e seus registros;
Dominicais– (ver bens dominicais);
Domínio eminente - referência ao poder político que permite ao
Estado, de forma geral, submeter à sua vontade todos os bens
situados em seu território, emprega-se a expressão domínio
eminente. Domínio eminente não tem qualquer relação com o
domínio de caráter patrimonial. O sentido da expressão alcança o
poder geral do Estado sobre tudo quanto esteja em suas linhas
territoriais, sendo esse poder decorrente de sua própria soberania.
Não quer dizer que o Estado seja proprietário de todos os bens. Claro
que não o é. Significa apenas a disponibilidade potencial de que é
detentor em razão de seu poder soberano. Com esse sentido, o
domínio eminente abrange as três categorias de bens, os quais, em
tese, se sujeitam ao poder estatal: os bens públicos; os bens
privados; e os bens não sujeitos ao regime normal da propriedade,
como, por exemplo, o espaço aéreo e as águas (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1307);
Domínio público - o conjunto de bens móveis e imóveis destinados
ao uso direto do Poder Público ou à utilização direta ou indireta da
coletividade, regulamentados pela Administração e submetidos a
regime de direito público (CRETELLA JÚNIOR, 1978 in CARVALHO
FILHO, 2018, pág. 1306);
Drenagem - escoamento de águas da crosta terrestre, apresentando
redes típicas (padrões), segundo a natureza das rochas e as formas
do relevo (OLIVEIRA, 1993);
Eixo (principal) (em rodovias) - linha de referência, cujo alinhamento
sequencial projetado no plano horizontal define o traçado em
planta, ou seja, a ele são referidos os elementos planimétricos da via
(BRASIL, 2010);

Eixo de curso d’água – linha de referência que passa pelo centro do
curso d’água, quando o curso d’água possui ilha, este se desdobra
em eixo principal e secundário, sendo o principal atribuído ao de
maior dimensão da largura do curso d’água;
Efêmeros (quanto ao curso d’água ou lagoa) – são os que existem
quando somente fortes chuvas acontecem;
Elemento geográfico – são os elementos que constituem
determinada paisagem, pode ser natural, como: rio, córrego, aba de
serra, divisor de águas e outros, ou pode ser construído, como uma
rodovia, estrada vicinal e outros;
Emancipado (como fase de assentamento)- é a fase final de
implementação de um assentamento onde foram cumpridas as
fases anteriores de criado, implantado e consolidado. A comunidade
deve estar social e economicamente apta a se desenvolver,
dispondo de uma organização interna e que lhe assegure uma vida
administrativa própria (PEREIRA e BARQUETE in JUSBRASIL, 2010);
Encontro (no contexto de feições gráficas) - ponto ou local de junção
entre dois ou mais elementos geográficos descritos em um memorial
descritivo (ver memorial descritivo);
Escarpa (quanto ao relevo) - rampa de terrenos com inclinação igual
ou superior a quarenta e cinco graus, que delimitam relevos de
tabuleiros, chapadas e planaltos, estando limitada no topo pela
ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por
ruptura negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio
que se localizam próximo ao sopé da escarpa (BRASIL, 2002b),
Estação Ecológica – unidade de conservação de proteção integral
que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de
pesquisas científicas. A Estação Ecológica é de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites
serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a
visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de
acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou
regulamento específico. A pesquisa científica depende de
autorização prévia do órgão responsável pela administração da
unidade e está sujeita às condições e restrições por este
estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. Na
Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos
ecossistemas no caso de: medidas que visem a restauração de
ecossistemas modificados; manejo de espécies com o fim de
preservar a diversidade biológica; coleta de componentes dos
ecossistemas com finalidades científicas; pesquisas científicas cujo
impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela
simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos

ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por
cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e
quinhentos hectares (BRASIL, 2000);
Estado - unidade de maior hierarquia na organização políticoadministrativa brasileira, que se divide em municípios (IBGE, 2010b);
Estrada parque – unidade de conservação de uso sustentável, é um
parque linear que compreende o leito de parte ou totalidade de uma
estrada, as faixas de servidão administrativa de notável valor
panorâmico, cultural ou recreativo, ou de importância para
preservação dos seres vivos, e pressupõe: expressiva beleza cênica,
florística e importância faunística; ocorrência ou perspectiva de
expressivo fluxo de turistas e visitantes; existência de alguma
infraestrutura e a possibilidade de implementação de melhorias. A
Estrada-Parque pode abranger áreas de domínio publico e privado
(MATO GROSSO, 2011a);
Estrada vicinal – ou estrada rural, não pavimentada, destinada
principalmente a dar acesso às propriedades rurais, e povoações
relativamente pequenas;
Estudo cadastral – (estudo que) identifica a relação entre o
posicionamento do perímetro geodésico levantado “in loco” de
determinada área rural em relação aos Títulos Definitivos expedidos
pelo Estado de Mato Grosso, identificando as situações previstas no
Inciso VI, do artigo 1º, da Resolução nº02/2009 (e as demais
incidências em situação jurídica constituída) (art. 1º do dec. 412 de
2011) (MATO GROSSO, 2011b);
Etnia - grupo de pessoas que divide uma uniformidade cultural, com
as mesmas tradições, conhecimentos, técnicas, habilidades, língua e
comportamento (SIGNIFICADOS, 2021);
Estrutura fundiária – é a forma como o território se divide em
propriedades de acordo com o processo histórico de ocupação e
legislação correlacionada;
Faixa de domínio (em rodovias) - base física sobre a qual se assenta
uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obrasde-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, com
limites definidos conforme projeto executivo da rodovia, decretos de
utilidade pública, ou em projetos de desapropriação; a faixa não
edificável é área ao longo das faixas de domínio público das rodovias,
de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado, em que não é
permitido erguer edificações, podendo esse limite ser reduzido por
lei municipal ou distrital até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de
cada lado, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979 (BRASIL, 2020a);

Faixa de fronteira - é a área de 150 km de largura que corre
paralelamente à linha terrestre demarcatória da divisa entre o
território nacional e países estrangeiros, considerada fundamental
para a defesa do território nacional, como dita o art. 20º, § 2o, da CF.
Há, desde logo, uma observação a ser feita. Essa área de fronteiras
não é em sua integralidade bem do domínio público. O que a vigente
Constituição registra é que pertencem ao domínio da União as terras
devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras (art. 20º, II), o que
significa que nem todas as áreas situadas na referida faixa se
caracterizam como bens públicos. Por isso, há áreas nessas faixas que
pertencem ao domínio privado, embora seu uso sofra algumas
restrições especiais em função do objetivo constitucional. Coube à
Lei nº 6.634, de 2.5.1979, dispor sobre a faixa de fronteira, tendo o
legislador considerado que tal faixa interna, com a dimensão de 150
km de largura e paralela à linha divisória terrestre do território
nacional, configura-se como área indispensável à segurança
nacional. Cuida-se, porém, de presunção juris tantum, de modo que
a própria lei poderá afastar semelhante qualificação no que toca a
algumas áreas, o que viabilizaria a transferência para o domínio
privado. Aliás, a própria lei admite a alienação e concessão de terras
públicas na faixa, desde que haja anuência prévia do Conselho de
Segurança Nacional (art. 2º). Outras restrições são enunciadas,
sempre considerando o escopo protetivo da segurança nacional. Em
relação às terras devolutas, situadas nessas faixas, e concedidas
pelos Estados a terceiros, o STF já assentou que a transferência se
limita ao uso, permanecendo o domínio com a União, mesmo que
tolerante esta com os possuidores. Para conciliar, porém, a
orientação do Supremo com o vigente texto constitucional, ter-se-á
que interpretar que apenas as terras devolutas indispensáveis à
defesa das fronteiras é que só ensejam a transferência do uso, o
mesmo não ocorrendo com as demais, que podem ser transferidas
com observância das condições legais pertinentes. Não obstante, em
se tratando de áreas situadas na faixa de fronteiras do domínio da
União, é inteiramente ilegítimo que Estado-membro (ou Município)
se arvore a sua titularidade e as transfira a particulares. A hipótese
caracteriza-se como alienação a non domino, cujo consectário é a
declaração de nulidade do negócio jurídico. No caso, o particular
prejudicado tem direito à reparação dos prejuízos que o alienante lhe
causou, cabendo-lhe, para tanto, ajuizar a competente ação
indenizatória. Tantos têm sido os conflitos a respeito da titulação de
áreas na faixa de fronteira que o governo federal editou a Lei nº
13.178, de 22.10.2015, que procedeu à ratificação dos registros
imobiliários referentes a imóveis rurais decorrentes de títulos de
alienação e concessão de terras devolutas expedidos pelos Estados
situadas naquela faixa, desde que o registro tenha sido efetuado até
a data de publicação da lei (23.10.2015) e que a área não exceda ao

limite de 15 módulos fiscais. Inviável será a ratificação em dois casos:
a) se houver impugnação ou reivindicação na esfera administrativa
ou judicial por parte de órgão ou pessoa da administração federal; b)
se estiver em curso ação de desapropriação por interesse social para
fins de reforma agrária, proposta até a data de publicação da lei. Caso
o título corresponda à área superior a 15 módulos fiscais, a
ratificação do registro dependerá de o interessado obter no órgão
federal: a) a certificação do georreferenciamento do imóvel (art.
176º, §§ 3º e 5º, Lei nº 6.015/1973); e b) a atualização da inscrição
do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural (Lei nº 5.868/1972).
O requerimento deve ser formulado no prazo de quatro anos; se não
o for, ou se impossível a ratificação, será postulado o registro do
imóvel em nome da União (art. 2º, §§ 3º e 5º). Tendo o imóvel uma
área superior a 2.500 hectares, a ratificação do registro dependerá
de aprovação do Congresso Nacional, na forma do art. 188º, § 1º, CF
(art. 2º, §6º). Ao ser proposta ação de desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária, ou estando em curso, tendo por
objeto imóvel não excluído validamente do domínio federal, o Estado
será citado para integrar a lide. Caso o Judiciário reconheça o
domínio do Estado, a União estará previamente autorizada ipso facto
a desapropriar o imóvel rural do domínio estadual (art. 4º, §§ 1º a 3º)
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1379);
Fração Mínima de Parcelamento – é a área mínima permitida por lei
que um imóvel rural pode ser desmembrado, variando de acordo
com o município. Ao ser parcelado o imóvel rural, para fins de
transmissão a qualquer título, a área remanescente não poderá ser
inferior à fração mínima de parcelamento, exceto nos casos
previstos no § 4° art. 8° da Lei n° 5.868/1972 (BRASIL, 1972);
Funai - órgão indigenista oficial do estado brasileiro, vinculado ao
Ministério da Justiça, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, é
responsável por coordenar e executar a política indigenista do
governo federal, assegurando a proteção e direitos dos povos
indígenas. Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e
delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das
terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas (FUNAI,
2021);
Furo - canal natural, estreito, unindo duas águas (OLIVEIRA, 1993);
Gestão dos bens públicos – é o poder e ao mesmo tempo o dever
dado ao administrador de zelar pelo patrimônio público, através de
ações que tenham por objetivo a conservação dos bens, ou que
visem a impedir sua deterioração ou perda, ou, ainda, que os
protejam contra investida de terceiros, mesmo que necessário se
torne adotar conduta coercitiva auto executória ou recorrer ao

Judiciário para a defesa do interesse público (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1330);
Geoprocessamento - consiste no uso de ferramentas
computacionais para manipulação e análise de dados geográficos. O
conjunto dessas ferramentas, integrado em Sistemas de Informação
Geográfica (SIG ou GIS na sigla em inglês Geographic Information
System), permite analisar e cruzar dados oriundos de diversas
fontes, facilitando a extração de informação e a tomada de decisão
(EMBRAPA, 2020a); conjunto de técnicas matemáticas e
computacionais aplicadas ao tratamento da informação espacial,
considerando diferentes escalas. Essas técnicas são empregadas
com recursos de hardware (satélites, câmeras, receptores GPS,
computadores etc.) e softwares (programas que operam em
Sistemas de Informações Geográficas – SIG) capazes de armazenar e
manipular informações geográficas e processar imagens digitais
(CÂMARA et al., 2001);
Georreferenciamento (de imóveis rurais) - constitui o trabalho
técnico de descrição dos imóveis segundo as suas características,
limites e confrontações, estabelecendo um “endereço” para este
imóvel no globo terrestre por meio de métodos de levantamento
topográfico. Um imóvel georreferenciado deve conter as
coordenadas dos vértices definidores de seus limites associados ao
Sistema Geodésico Brasileiro – SGB (BRASIL, 2019). A precisão
posicional dos vértices é definida em legislação específica: para
imóveis rurais, a Lei n° 10.267/2001 e regulamento (Decreto n°
4.449/2002), e para imóveis urbanos a Lei n° 13.465/2017 e
regulamento (Decreto n° 9.310/2018); sistema de referência de
posição do mundo, que pode ser aplicado em qualquer mapa ou
carta, graduado em latitude e longitude (tendo Greenwich com o
meridiano de origem), sem relação à projeção. É um método de
exprimir latitude e longitude, sob uma forma apropriada, para uma
relação e localização rápida. O termo é derivado das palavras: "The
World Geographica/ Reference System" (OLIVEIRA, 1993, pág. 242);
Georreferenciamento (como fase da discriminatória) - fase do
processo de discriminatória onde é executado os procedimentos de
georreferenciamento;
Georreferenciar – ato de atribuir uma localização ou endereço a
determinado objeto ou ponto no espaço terrestre;
Gleba – é a área que ainda não foi objeto de arruamento ou
loteamento (GOIÁS, 2011);
Gleba (como área instituída) – gleba criada por ato legal para fins de
Reforma Agrária;

Gleba (como camada de informação) - camada de informação
shapefile do Banco de Dados Cartográficos do INTERMAT, onde
estão armazenados os dados gráficos (perímetro externo de
polígonos para as áreas e pontos para os vértices entre trechos de
limites) e alfanuméricos, nas feições de polígonos e ponto, das
glebas instituídas no território mato-grossense, podendo ser de
jurisdição federal ou estadual;
Hectare – unidade de medida agrária equivalente a cem ares,
sabendo que cada are equivale a cem metros quadrados (OLIVEIRA,
1993, pág. 255);
Igarapé - canal natural estreito e navegável por pequenas
embarcações, que se forma entre duas ilhas fluviais ou entre uma
ilha fluvial e a terra firme (OLIVEIRA, 1993);
Ilhas - são as elevações de terra acima das águas e por estas cercadas
em toda a sua extensão. Classificam-se em ilhas marítimas, fluviais e
lacustres, conforme se situam, respectivamente, no mar, nos rios e
nos lagos. As ilhas fluviais e lacustres, como regra, pertencem aos
Estados-membros (art. 26º, III, CF). Pertencerão à União, no entanto,
se: estiverem em zonas limítrofes com outros países (art. 20º, IV); e
se estiverem em águas do domínio da União, como é o caso, por
exemplo, dos rios que banham mais de um Estado ou que demarcam
a fronteira com países estrangeiros (art. 20º, III, CF). Tem havido
controvérsias sobre o domínio da União das ilhas internas situadas
em rios e lagos pertencentes ao Estado. Não obstante, parece-nos
claro que a Constituição só quis atribuir ao domínio da União as ilhas
fluviais e lacustres nas faixas de fronteiras por razões de defesa e
segurança nacional. As que se situam nas águas do domínio da União
também serão, logicamente, de seu domínio. Fora daí, o domínio é
dos Estados, como emana do art. 26º, III, da CF. As ilhas, seja qual for
a sua natureza, qualificam-se, em regra, como bens dominicais, mas
é viável que se caracterize como bens de uso comum do povo se seu
uso estiver afetado a tal finalidade. Tendo em vista que áreas nas
ilhas oceânicas e costeiras podem pertencer ao Estado (art. 26º, II,
CF) e que lhe pertencem às fluviais e lacustres, como regra geral, é
inteiramente viável que áreas internas de ilhas federais, bem como
as ilhas lacustres e fluviais, pertençam, total ou parcialmente, ao
domínio privado, desde que se tenham transferido legitimamente a
particulares (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1378);
Imóvel (como bens imóveis) – o solo e tudo o quanto se lhe
incorporar natural ou artificialmente, bem como os direitos reais
sobre imóveis e as ações que os assegurem (art. 2º Item I da Lei
Estadual nº 11.109/2020) (MATO GROSSO, 2020);
Imóvel (como registro imobiliário) – é cada unidade de área
individualizada com a sua matrícula própria, ou seja, cada matrícula

representa uma unidade imobiliária (Lei 6.015, art. 227º). No
Registro de Imóveis, se duas ou mais áreas contíguas pertencentes
ao mesmo proprietário forem constituídas de várias matrículas, o
proprietário pode requerer ao oficial de registro a fusão das mesmas
em uma nova matrícula, encerrando-se as matrículas primitivas (art.
234º da Lei n° 6.015/1973) (BRASIL, 1973b);
Imóvel rural – prédio rústico formado por uma ou mais áreas
confinantes de mesmo proprietário ou não, desde que mantida a sua
unidade econômica, qualquer que seja a sua localização, que se
destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial
(Lei n° 4.504/1964, art. 4). Diferentemente do Registro Imobiliário,
no Direito Agrário um imóvel rural é individualizado segundo a sua
unidade de exploração econômica, quer seja representada por uma
única unidade imobiliária, quer seja pelo grupamento dessas
unidades, e o INCRA procede com o cadastro dos imóveis rurais
utilizando-se da definição dada pelo Estatuto da Terra (BRASIL, 1964)
(ARRUDA, 2020);
Imóvel administrado (pelo Estado) – é o imóvel rural ou urbano, de
propriedade de terceiros que atualmente é administrado pelo
Estado, de forma onerosa ou não;
Imóvel incorporado (pelo Estado) - é o imóvel que no passado já foi
submetido aos procedimentos do Poder Público de transferência de
sua dominialidade à terceiros, e que atualmente o Estado, por
diversos motivos e formas, o adquire de terceiros, incorporando-o
ao patrimônio público;
Imóvel remanescente – é a área restante ou “sobra de área”
decorrente de processos de desmembramento, remembramento,
parcelamento, desapropriação, retificação e demais alterações no
imóvel primitivo;
Implantado (como fase de assentamento) – fase de implementação
de um assentamento onde foram executados os serviços de obras
básicas previstos no projeto, incluindo parcelas demarcadas,
estradas, pontes e serviços comunitários (PEREIRA e BARQUETE in
JUSBRASIL, 2010);
Implantado (como fase de discriminatória) – fase intermediária de
uma discriminatória onde a sua Comissão Especial instruiu o
processo com memorial descritivo da área, no qual deve constar: I o perímetro com suas características e confinância, certa ou
aproximada, aproveitando, em princípio, os acidentes naturais; II - a
indicação de registro da transcrição das propriedades; III - o rol das
ocupações conhecidas; IV - o esboço circunstanciado da gleba (ver
gleba) a ser discriminada ou seu levantamento aerofotogramétrico;
e V - outras informações de interesse. Nessa fase foram também

cumpridos os seguintes itens: 1) o presidente da Comissão Especial
convocou os interessados para apresentarem no prazo de 60 dias,
seus títulos, documentos de interesse e se foi o caso testemunhas; 2)
a Comissão Especial autuou e processou a documentação recebida
de cada interessado, em separado, de modo a ficar bem
caracterizado o domínio ou a ocupação com suas respectivas
confrontações, e realizou as vistorias necessárias; 3) encerrado o
prazo estabelecido no edital de convocação, o presidente da
Comissão Especial, dentro de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
pronunciou-se sobre as alegações, títulos de domínio, documentos
dos interessados e boa-fé das ocupações, e mandou lavrar os
respectivos termos; 4) reconhecida a existência de dúvida sobre a
legitimidade do título, o presidente da Comissão Especial reduziu a
termo as irregularidades encontradas, encaminhando-o à
responsável para propositura da ação competente; 5) caso
encontradas ocupações, legitimáveis ou não, foram lavrados os
respectivos termos de identificação, que foram encaminhados ao
órgão competente para as providências cabíveis; 6) foram
notificados, por ofício, os interessados e seus cônjuges para, no prazo
não inferior a 8 (oito) nem superior a 30 (trinta) dias, a contar da
juntada ao processo do recibo de notificação, celebrarem com ente
responsável os termos cabíveis; 7) o presidente da Comissão Especial
designou agrimensor para, em dia e hora avençados com os
interessados, iniciar o levantamento geodésico e topográfico das
terras objeto de discriminação, ao fim da qual determinou a
demarcação das terras devolutas, bem como, se foi o caso, das
retificações objeto de acordo; (BRASIL, 1976);
Implantado (como fase de loteamento) – fase de implementação de
um loteamento onde foram executados os serviços de obras básicas
previstos no projeto, incluindo lotes demarcados, vias públicas,
pontes e serviços comunitários (PEREIRA e BARQUETE in JUSBRASIL,
2010);
Incorporação – é a forma alienativa pela qual o Estado, ao instituir
entidade administrativa privada, faz integrar no seu capital dinheiro
ou bens móveis ou imóveis (ver aquisição de bens imóveis). Como se
trata de incorporação no capital, tais pessoas devem ter natureza
societária, como é o caso das empresas públicas e sociedades de
economia mista. Para legitimar-se, a incorporação deve ter
autorização legal, normalmente da lei que autoriza a instituição da
entidade, e registro nos assentamentos desta. Tratando-se de
imóveis, deve regularizar-se a transmissão da propriedade como
registro imobiliário do documento formal em que se consumou
acompanhada da lei autorizadora (CARVALHO FILHO, 2018, pág.
1367);

Individual (como tipo de área) – tipo de área de característica
unitária, individualizada, não coletiva;
INTERGEO – Sistema de Informações Geográficas (GIS) do
INTERMAT com objetivo de proporcionar a gestão de dados
espaciais e atender as políticas cartográficas e fundiárias vigentes no
Estado de Mato Grosso. Ambiente virtual montado na plataforma
ESRI através dos produtos ArcGIS ImageServer, ArcGis Server e
ArcGis Desktop, que permite o cruzamento de dados gráficos e
alfanuméricos, análises, e a interoperabilidade entre os diferentes
sistemas que trabalham com informação e localização espacial. Este
sistema disponibiliza dados e informações por meio de serviços
(WebServices) no
link: https://geo.mti.mt.gov.br/arcgis/rest/services/INTERMAT_CA
RTOGRAFIA atendendo aos padrões OGC (WMS, WFS).
Intermitente (quanto ao curso d’água ou lagoa) - curso d'água ou
lagoa que seca periodicamente, quando faltam as chuvas no estio
(OLIVEIRA, 1993);
Inventário do bem imóvel – é uma lista de todos os bens imóveis
pertencentes legalmente ao ente;
Irregular (como forma de uso imobiliário) – é a forma de uso do
imóvel incorporado sem a devida formalização legal necessária;
Jurisdição do ente federativo – é o poder que detém os entes da
federação (organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreendida entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios), para aplicar o direito ao caso
concreto, com o objetivo de solucionar os conflitos de interesses e,
com isso, resguardar a ordem jurídica e a autoridade da lei (ABREU,
2020);
Jusante (quanto ao curso d’água) – direção em que correm as águas
de uma corrente fluvial (OLIVEIRA, 1993);
Lagoa – extensão de água cercada por terra, resultante de fenômeno
local geralmente de dimensão pequena;
Legitimação de posse - é o instituto através do qual o Poder Público,
reconhecendo a posse legítima do interessado e a observância dos
requisitos fixados em lei, transfere a ele a propriedade de área
integrante do patrimônio público. A expressão legitimação de posse
é imprópria. O Poder Público não se limita a julgar legítima a posse
do interessado. Reconhecendo a posse, e presentes os requisitos
legais procedem à regularização fundiária, legitimando a ocupação
por um período e, subsequentemente, efetivando a alienação com
vistas à transferência do domínio para o possuidor. Por isso, o
instituto retrata uma das condições para a alienação de bens
públicos. A legitimação de posse tem caráter eminentemente social

e visa atender pessoas que explorem diretamente o cultivo das áreas
públicas e nelas estabeleçam a sua moradia, sendo vedado qualquer
fim especulativo. Assim, satisfeitas as condições legais, e decorrido o
prazo da licença de ocupação, o interessado recebe o título de
domínio. A Lei nº 13.465, de 11.7.2017, previu o instrumento da
legitimação de posse para fins de regularização fundiária (Reurb).
Não obstante, a lei deixa expressa que “A legitimação de posse não
se aplica aos imóveis urbanos situados em área de titularidade do
poder público” (art. 25º, § 2º). Consequentemente, o instrumento
em foco só incide sobre imóveis públicos rurais (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1368);
Legitimação fundiária - a Lei nº 13.465, de 11.7.2017 (Regularização
Fundiária Urbana – Reurb) instituiu nova ferramenta de alienação de
bens públicos, a que denominou de legitimação fundiária, cujo perfil
é praticamente o mesmo que reveste a legitimação de posse.
Constitui forma de aquisição do direito de propriedade, que beneficia
aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como
sua, unidade imobiliária com destinação urbana (art. 23º). A natureza
do instrumento é a de direito real de propriedade e a transferência
se consuma mediante forma originária de aquisição da propriedade
(ver aquisição originária). O objetivo é a regularização fundiária
urbana (Reurb), conferindo legitimidade à propriedade e segurança
aos ocupantes, ao passo que a característica do imóvel é a de ser
integrante de núcleo urbano informal consolidado até 22.12.2016. O
núcleo urbano informal é considerado aquele clandestino, irregular
ou insuscetível de titulação aos ocupantes, mesmo com atendimento
das exigências pertinentes. Quando o aglomerado é de difícil
reversão, denomina-se núcleo urbano informal consolidado (art. 11º,
II e III). São condições para fazer jus ao instrumento: a) o beneficiário
não ser concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou
rural; b) não ter sido contemplado com legitimação de posse ou
fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade; c) no caso de
imóvel não residencial, o reconhecimento pelo Poder Público do
interesse público da ocupação (art. 23º, § 1º). O efeito da legitimação
consiste na aquisição da unidade imobiliária livre e desembaraçada
de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições anteriores
(art. 23º, § 2º). Quanto ao aspecto federativo, dispõe a lei que, no
que toca à regularização fundiária de interesse social (Reurb-S) de
imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, e as entidades da administração indireta, quando
titulares do domínio, têm competência para reconhecer o direito de
propriedade em favor dos ocupantes do núcleo urbano informal já
regularizado por meio da legitimação fundiária (art. 23º, § 4º). É
importante registrar que cada ente federativo é dotado de
autonomia, de modo que a cada um deles cabe disciplinar os

mecanismos de alienação dos respectivos imóveis (CARVALHO
FILHO, 2018, pág. 1369);
Leito regular (de um rio) - a calha por onde correm regularmente as
águas do curso d’água durante o ano (BRASIL, 2012);
Limite de distrito (como camada de informação) - camada de
informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do
INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (polígonos
para as áreas e pontos para os vértices entre trechos de limites) e
alfanuméricos dos limites dos distritos no território mato-grossense
de acordo com o memorial descritivo dos atos legais que os
instituem;
Limite de município (do Estado de Mato Grosso) – limite ou divisa
da área municipal definida de acordo com o memorial descritivo
integrante da norma legal que o instituiu, ou resultante dos efeitos
das últimas leis em vigor que definem as divisas intermunicipais, cujo
conjunto de linhas definidoras dos limites municipais do Estado
constitui a denominada Malha Municipal do Estado de Mato Grosso
(ver Malha municipal);
Limite Político Administrativo do Estado de Mato Grosso (ou
Divisão Política Administrativa do Estado de Mato Grosso) – é o
limite definido por norma legal da unidade federativa do Estado de
Mato Grosso subdividida de mesma forma em limites definidos por
normas legais constituídos pelos municípios;
Limite Político Administrativo (como camada de informação) camada de informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos
do INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos e
alfanuméricos, sendo que na feição polígono o limite do Estado de
Mato Grosso e os limites de seus municípios, na feição linha dos
trechos de divisas intermunicipais e na feição ponto dos vértices
entre os trechos de divisas intermunicipais;
Limite urbano – (ver perímetro urbano);
Limite urbano (como camada de informação) - camada de
informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do
INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (polígonos
para as áreas e pontos para os vértices entre trechos de limites) e
alfanuméricos dos limites urbanos no território mato-grossense de
acordo com o memorial descritivo dos atos legais que os instituem
ou definidos pelo IBGE para fins censitários;
Linha de cota altimétrica - linha imaginária de relevo, que apresenta
todos os pontos de mesmo valor de altitude ou cota, expressa em
metros;

Livro de averbação – livro que contém os registros de averbações
judiciais e administrativas (ver averbação judicial e averbação
administrativa);
Livro fundiário – livro que contém os registros de títulos definitivos
(ver título definitivo) expedidos pelo Estado;
Local – área não delimitada que possui um nome pela qual é
conhecida, utilizada com o objetivo de posicionar a toponímia no
mapeamento que integra a Base Cartográfica do Estado de Mato
Grosso (ver Base Cartográfica do Estado de Mato Grosso);
Localidade – local que se refere um aglomerado urbano (ver tipo de
localidade);
Localidade (como camada de informação) - camada de informação
shapefile do Banco de Dados Cartográficos do INTERMAT, onde
estão armazenados os dados gráficos (ponto) e alfanuméricos dos
tipos de localidades do Estado de Mato Grosso (ver tipo de
localidade);
Logradouro - é uma área pública de circulação de pessoas, veículos
e mercadorias, reconhecida pela comunidade e, na maioria das
vezes, associada a um nome de conhecimento geral (IBGE, 2010a);
Lote – considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica
cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo
plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe (art. 2º, §
4º da Lei Federal nº 6.766/1979) (BRASIL, 1979);
Lote (em loteamento) – unidade pertencente a um conjunto,
independente entre as demais unidades de um loteamento (ver
loteamento);
Loteamento - considera-se loteamento a subdivisão de gleba (ver
Gleba) em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias
de circulação, de logradouros públicos ou prolongamentos,
modificação ou ampliação das vias existentes (art. 2º, § 1º da Lei
Federal nº 6.766/1979) (BRASIL, 1979);
Loteamento (como camada de informação) - camada de informação
shapefile do Banco de Dados Cartográficos do INTERMAT, onde estão
armazenados os dados gráficos (perímetro externo de polígonos para
as áreas e pontos para os vértices entre trechos de limites) e
alfanuméricos dos loteamentos instituídos no território matogrossense, podendo ser de jurisdição federal, estadual ou municipal;
Malha municipal (do Estado de Mato Grosso) – retrata a situação
vigente da Divisão Política Administrativa do Estado de Mato Grosso,
através da representação vetorial das linhas definidoras das divisas
municipais e estadual, constante no Banco de Dados Cartográficos

do INTERMAT e disponibilizada na sua página web (ver Limite Político
Administrativo);
Manejo dos recursos naturais (no contexto de unidades de
conservação) - todo e qualquer procedimento que vise assegurar a
conservação
da
biodiversidade e dos ecossistemas (MATO GROSSO, 2011a);
Manejo sustentável - administração da vegetação natural para a
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais,
respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema
objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou
não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a
utilização de outros bens e serviços (BRASIL, 2012);
Massa d’água (como camada de informação) – camada de
informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do
INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (polígonos) e
alfanuméricos da feição massa d’água, classificadas de acordo com o
seu domínio (federal ou estadual) no território mato-grossense;
Massa d’água (de Mato Grosso) - são áreas de cursos d’água de
margem dupla (polígonos) representando os rios, ribeirões, córregos,
lagoas, igarapés, corixos, sangradouros, vazantes, baías e furos, que
de acordo com o seu regime fluvial podem ser permanentes,
intermitentes ou efêmeros, conectados de modo a conformarem
junto com a feição de trecho de drenagem o sistema hidrográfico do
território mato-grossense;
Matrícula - é o ato registral realizado pelos Cartórios de Registro de
Imóveis (art. 2°, inciso III da Lei n° 6.015/1973) que identifica e
individualiza o imóvel, comprovando a aquisição da propriedade e
exteriorizando o caráter dominial desse imóvel e as ocorrências
onerativas ou modificativas de direito nele operadas (SILVA, 2007),
tais como: compra e venda, inventário, doação, hipoteca/alienação
fiduciária, desmembramentos, desapropriações etc. (art. 167º da Lei
n° 6.015/1973). A matrícula identifica o imóvel juridicamente, como
uma “certidão de nascimento”, e contém o histórico de todas as
ocorrências relativas ao imóvel; é o ato que, em seguida ao
preâmbulo da matrícula, são inscritos os atos de registro e
averbação, espelhando todas as modificações dominiais e de ônus
pela qual o imóvel passa. Cada matrícula tem um número de ordem
para pronta identificação (ANOREG/BR, 2020);
Mapoteca – local onde são catalogados, guardados e preservados
mapas e outros materiais cartográficos como fotografias aéreas e
imagens de satélites (EMBRAPA, 2020b);

Memorial descritivo (de áreas) – documento técnico que descreve
o limite de uma determinada área, pelo qual devem ser explicitados
os sistemas de posicionamento geodésico (datum) e o de
coordenadas (geográficas ou UTM) utilizadas para o posicionamento
dos pontos dos vértices. Na descrição dos trechos entre vértices
devem ser utilizadas descrições que os caracterizam, como o
elemento geográfico ou segmento de reta;
Microfilmagem - é um método de gerenciar e armazenar
informações através da captação de imagens dos documentos por
um processo fotográfico. O volume e tamanho dos arquivos são
drasticamente reduzidos através da microfilmagem, tornando-se
um método de armazenamento prático e eficiente. Além disso,
proporciona acesso rápido, limpo, seguro e confere autenticidade
às informações arquivadas. A principal vantagem do microfilme em
relação ao arquivamento digital de documentos é que a legislação
em vigor confere autenticidade, integridade e legalidade às
imagens dos documentos microfilmados, permitindo a substituição
do suporte em papel. Desse modo um documento em microfilme
possui amparo legal, tornando-o assim autêntico e fiel ao
documento original em papel. Antes do processo de microfilmagem,
primeiramente, os documentos precisam ser digitalizados e
indexados para facilitar o acesso, controle e localização das
informações contidas nos documentos. Depois da organização e
classificação dos arquivos, todas as informações são processadas e
passadas para microfilme. Desse modo, as informações ficam
permanentemente gravadas e preservadas. Existem softwares que
auxiliam no procedimento de indexação e microfilmagem, agilizando
o processo de captura, gerenciamento e recuperação de imagens
nos microfilmes (NETSCAN, 2020);
Montante (quanto ao curso d’água) - direção no sentido contrário ao
da jusante, ou seja, caminhamento em direção a cabeceira de um
curso de água (ver jusante e cabeceira);
Monumento Natural – unidade de conservação de proteção integral
que tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros,
singulares ou de grande beleza cênica. O Monumento Natural pode
ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos
recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo
incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas
ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas
pelo órgão responsável pela administração da unidade para a
coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a
área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. A
visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas
no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão

responsável por sua administração e àquelas previstas em
regulamento (BRASIL, 2000);
Municípios - unidade autônoma de menor hierarquia dentro da
organização político-administrativa do Brasil. Sua criação,
incorporação, fusão ou desmembramento depende de leis
estaduais, que devem observar o período determinado por lei
complementar federal e a necessidade de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações envolvidas, após divulgação dos estudos de
viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Os
municípios são regidos por leis orgânicas, observados os princípios
estabelecidos na Constituição Federal do Brasil, e na constituição do
Estado onde se situam, estes podem criar, organizar e suprimir
distritos. A localidade onde está sediada a prefeitura municipal tem
a categoria de cidade (IBGE, 2010b);
Município atual – referência geográfica ao município pertencente à
configuração da malha municipal atualizada em conformidade com
a legislação vigente;
Município primitivo – nome do município citado no documento em
referência de acordo com a legislação vigente à época de sua
expedição;
Morro (quanto ao relevo) - elevação do terreno com cota do topo
em relação a base entre cinquenta e trezentos metros e encostas
com declividade superior a trinta por cento na linha de maior
declividade (BRASIL, 2002b);
Nacionalidade - referência ao país de nascimento de uma pessoa
(IBGE, 2010c);
Nascente - afloramento natural do lençol freático que apresenta
perenidade e dá início a um curso d’água (BRASIL, 2012);
Naturalidade - referência ao Estado de nascimento de uma pessoa
(IBGE, 2010c);
Norma jurídica - é a proposição normativa inserida em uma ordem
jurídica, garantida pelo poder público ou pelas organizações
internacionais. A norma jurídica pode disciplinar condutas ou atos,
como pode não as ter por objeto, coercitivas e providas de sanção
(GUSMÃO, 1997);
Ocupante do imóvel – pessoa física ou jurídica que ocupa imóvel
rural ou urbano, explorando-o mediante o exercício de qualquer
atividade ou aquele que se apodera de coisas abandonadas ou não
pertencentes a alguém;
Olho d’água - afloramento natural do lençol freático, mesmo que
intermitente (BRASIL, 2012);

Órgão arrecadador - os órgãos incumbidos do processo de
arrecadação (ver arrecadação);
Outras áreas legalmente protegidas – são áreas legalmente
protegidas excluídas as: terras indígenas, unidades de conservação,
territórios quilombolas, área de preservação permanente e reserva
legal das propriedades rurais (ver áreas legalmente protegidas),
podem ser de jurisdição federal, estadual ou municipal;
Outras áreas legalmente protegidas (como camada de informação)
– camadas de informações shapefile do Banco de Dados
Cartográficos do INTERMAT, onde estão armazenados os dados
gráficos (polígonos para as áreas e pontos para os vértices entre
trechos de limites) e alfanuméricos das outras áreas legalmente
protegidas, no território mato-grossense de acordo com o memorial
descritivo dos atos legais que as instituem;
Parcela – unidade pertencente a um conjunto, independente entre
as demais unidades de um assentamento (ver assentamento rural
instituído) ou gleba (ver gleba como área instituída);
Parque – unidade de conservação de proteção integral que tem
como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades
de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico. O Parque é de posse e
domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. A
visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão
responsável por sua administração, e àquelas previstas em
regulamento. A pesquisa científica depende de autorização prévia do
órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às
condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento (BRASIL, 2000);
Parque estadual – unidade de conservação de proteção integral de
jurisdição estadual (ver parque);
Parque nacional – unidade de conservação de proteção integral de
jurisdição federal (ver parque);
Parque natural municipal – unidade de conservação de proteção
integral de jurisdição municipal (ver parque);
Patrimônio (público) - são os bens públicos do domínio nacional
pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos
Municípios. Todos os outros são particulares, seja qual for à pessoa a
que pertencerem (art. 65 do antigo Código Civil) (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 580);

Patrimônio imobiliário (público) – são os bens públicos relativo aos
bens imóveis (ver bem imóvel);
Pavimentada (rodovia) – são as rodovias implantadas, ou seja,
construídas de acordo com as normas rodoviárias, que apresentam
sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico (MATO
GROSSO, 2017);
Permanente ou perene (quanto ao curso d’água ou lagoa) - curso
d'água ou lagoa que não seca, suas águas correm ou permanecem o
ano todo;
Perímetro – soma dos lados de um polígono (OLIVEIRA, 1993);
Perímetro urbano (ou limite urbano) – delimitação definida por lei
municipal que separa duas áreas distintas do território municipal ou
do distrito, a área urbana e área rural (ver município e distrito) (IBGE,
2010a);
Permissão - é o ato administrativo pelo qual a Administração
consente que o particular utilize privativamente um bem público ou
execute serviço de utilidade pública. A permissão de uso de bem
público é qualificada como ato administrativo unilateral,
discricionário e precário, e a permissão de serviços públicos, com a
natureza legal de contrato administrativo, bilateral e resultante de
atividade vinculada ao administrador em virtude da exigência normal
de licitação para a escolha do contratado (CARVALHO FILHO, 2018,
pág. 206);
Permissão de uso (bem público) (como forma de uso imobiliário) – é
o ato administrativo pelo qual a Administração consente que o
particular utilize privativamente um bem público (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 206);
Permuta - é o contrato em que um dos contratantes transfere a
outrem bem de seu patrimônio e deste recebe outro bem
equivalente. Há uma troca de bens entre os permutantes. A permuta
tem previsão no art. 533º do Código Civil (CARVALHO FILHO, 2018,
pág. 1364);
Pessoa física - é todo ser humano enquanto indivíduo, do seu
nascimento até a morte. Essa designação é um conceito jurídico e se
refere especificamente ao indivíduo enquanto sujeito detentor de
direitos e de deveres (DICIO, 2020a);
Pessoa jurídica - é uma entidade formada por indivíduos e
reconhecida pelo Estado como detentora de direitos e deveres. O
termo pode se referir a empresas, governos, organizações ou
qualquer grupo criado com uma finalidade específica. Ainda que seja
formada por uma ou mais pessoas físicas, que são as responsáveis
pela entidade criada, a pessoa jurídica (juridical person, em inglês)

possui uma personalidade jurídica independente e diferenciada em
relação a cada um de seus membros. Isso significa que a pessoa
jurídica é representada enquanto entidade própria perante a Justiça
e o Estado, aos quais respondem por seus atos (DICIO, 2020a);
Pista de pouso – via utilizada pelas aeronaves para levantar voo ou
para pousar (BRASIL, 1997);
Planalto (quanto ao relevo) – região elevada e de grande extensão
de terra mais ou menos plana (OLIVEIRA, 1993),
Plano de manejo (no contexto de unidades de conservação) documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos
gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área, da sua
Zona de Amortecimento e o manejo dos recursos naturais, inclusive
a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da
Unidade. O Plano de Manejo deve abranger a área da Unidade de
Conservação, sua Zona de Amortecimento e os Corredores
Ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua
integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas (ver
zoneamento, zona de amortecimento e manejo dos recursos
naturais) (MATO GROSSO, 2011a);
Posse (de propriedade) - é um ato jurídico latu sensu e representa o
exercício de fato, pleno ou não, de um dos poderes da propriedade.
Apesar de ser apenas um exercício de fato, ela recebe grande
proteção jurídica e é reconhecida e preservada pelo Estado. Segundo
a teoria objetiva da posse, que é a mais aceita pelo direito brasileiro,
basta que o possuidor aja como se fosse dono da coisa para receber
esse status. Basta que ele tenha uma conduta de dono. Assim, tanto
faz se ele estiver perto ou longe fisicamente da coisa, se ele tem uma
conduta de dono, ele será possuidor. A posse, portanto, é uma
situação de fato. Não temos que fazer qualquer julgamento sobre
ela. Ela independe da propriedade. Ela é apenas o exercício de alguns
poderes sobre alguma coisa (que pode ser móvel ou imóvel). Apenas
em um segundo momento é que analisamos a situação dessa posse.
A posse pode ser direta, que é quando o possuidor está fisicamente
com o bem (pode ser o próprio possuidor ou o locatário,
comodatário, arrendatário, caseiro etc.). Pode também ser indireta,
que é quando o possuidor não está fisicamente com o bem. É o caso
do locador, arrendador, comodante, etc. As duas posses podem estar
com a mesma pessoa ou, como nos exemplos dados, desdobrada em
duas partes (locador e locatário, por exemplo). A posse também
pode ser justa ou injusta. A posse será injusta (também chamada de
não jurídica) quando for violenta, clandestina ou precária. Violenta é
a posse tomada com emprego de força, com uso de violência.
Cessada a violência, a posse passa a ser justa/jurídica perante

terceiros. Clandestina é a posse tomada “na calada da noite”, sem
violência, mas também sem a autorização do possuidor. Cessada a
clandestinidade, também passa a ser posse justa/jurídica perante
terceiros. Precária é aquela posse tomada com abuso de confiança.
É a posse tomada pelo caseiro, pelo locatário ou pelo comodante,
por exemplo, que não devolve o imóvel na data em que teria que
devolver. Desta forma, a posse precária começa justa, mas, quando
o possuidor direto não devolve o imóvel, passa a ser injusta. Esta
posse nunca se convalida em posse justa, sempre será injusta e não
jurídica. Já a posse justa é aquela que não é maculada com nenhum
desses vícios acima. A posse também pode se dividir em de boa-fé e
de má-fé. A posse de boa-fé é aquela em que o possuidor
desconhece os vícios acima durante todo o prazo em que a exerce.
Já a de má-fé é a posse daquele que sabe que é injusta. Estes
conceitos de boa e de má-fé são aplicáveis principalmente para a
análise das benfeitorias e para a usucapião, não sendo muito
importantes no âmbito das ações possessórias. Com esses conceitos,
podemos perceber que a posse é uma situação jurídica que pode se
apresentar de diversas formas (FREITAS, 2020);
Posse rural familiar ou pequena propriedade - aquela explorada
mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor
familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma
agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24
de julho de 2006 (BRASIL, 2012);
Preço de mercado - ou preço corrente é um conceito econômico
que se refere ao preço a que determinado bem ou serviço é
oferecido ou comprado. O conceito é usado principalmente em
microeconomia (REIS, 2020);
Preço de pauta (da terra) (utilizado pelo INTERMAT) – é o valor
resultante do cálculo realizado através de uma fórmula matemática
onde são consideradas as variáveis: grupo de municípios, bioma, tipo
de solo, acesso ao imóvel. Este valor é aplicado nos processos de
regularização fundiária;
Processo administrativo - é a forma de atuação do Estado. Ele
consiste na sequência de atividades realizadas pela Administração
Pública com o objetivo final de dar efeito a algo previsto em lei. O
processo administrativo é regulado pela Lei nº 9.784/99, chamada de
Lei de Processo Administrativo (LPA) (FACHINI, 2020);
Processo administrativo de guarda permanente – é o processo
administrativo ou documento que tenha valor probatório ou
histórico. Estes devem ser arquivados de forma perpétua conforme
legislação vigente;

Processo arrecadação – é o processo administrativo de arrecadação
(ver processo administrativo e arrecadação);
Procedimento administrativo - é a sequência de atividades da
Administração, interligadas entre si, que visa a alcançar determinado
efeito final previsto em lei. Trata-se, pois, de atividade contínua, não
instantânea, em que os atos e operações se colocam em ordenada
sucessão com a proposta de chegar-se a um fim pré determinado. No
curso do procedimento, várias atividades são levadas a efeito,
inclusive a prática de alguns atos administrativos intermediários.
Justamente pelo fato de o procedimento ser constituído pela prática
de vários atos e atividades, não somente de administradores públicos
como também de administrados e terceiros, sua formalização se
consuma, em geral, através de processo administrativo (CARVALHO
FILHO, 2018, pág. 211);
Processo discriminatório – é aquele destinado a assegurar a
discriminação e delimitação das terras devolutas da União e dos
estados-membros, além de separá-las das terras particulares e de
outras terras públicas; (ver fases de discriminatória criado,
implantado e consolidado) (BRASIL,1976);
Processo discriminatório (no Estado de Mato Grosso) – é a ação
empreendida pelo INTERMAT, visando separar as terras devolutas
das particulares nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei 3.922 de
20.09.1977 e Lei Federal nº 6.383 de 07.12.1976. Efetivado o
processo discriminatório o INTERMAT promoverá a arrecadação e
incorporação formal das terras devolutas encontradas ao
patrimônio fundiário do Estado, através das seguintes providências
básicas: 1) elaboração de planta e memorial descritivo da área
arrecadada, 2) matrícula e registro no CRI de circunscrição do
imóvel, 3) relatório circunstanciado da área arrecadada com
sugestões para a sua destinação. Concluídas as providências
consignadas anteriormente, o presidente do INTERMAT
determinará a formação de processo piloto de destinação fundiária,
onde serão autuadas as peças referenciadas nos itens 1, 2 e 3, que
será encaminhado à Comissão de Destinação das Terras Públicas do
Estado de Mato Grosso, a quem caberá apreciar e deliberar sobre a
modalidade de destinação fundiária (MATO GROSSO, 1980);
Processo judicial – é a materialização do direito de provocar o Poder
Judiciário visando solucionar uma situação de litígio, em uma
sequência de atos que garante a participação efetiva das partes
envolvidas e em que se exercem várias atividades derivadas da
relação jurídica processual (D'ASSUMPÇÃO, 2009; DICIONÁRIO
INFORMAL, 2021).
Procuração – é o instrumento pelo qual uma pessoa nomeia outra de
sua confiança como seu representante (procurador), para agir em

seu nome em determinada situação em que não possa estar presente
(ver procurador). Na representação para a prática de atos complexos
e solenes como, por exemplo, venda e doação de bens imóveis, a lei
exige poderes especiais e procuração na forma pública, feita em
cartório, os efeitos estão no art. 667º do Código Civil (ANOREG/BR,
2020);
Procurador (de uma pessoa) – é a representação, por meio de uma
procuração, para a prática de atos que a lei não exige escritura
pública pode ser feita por procuração particular, com firma
reconhecida em cartório (ver procuração) (ANOREG/BR, 2020);
Propriedade - é um direito, diferente da posse que é uma situação
de fato. O Código Civil trata a propriedade como um direito real. Os
direitos
reais
têm
como
características
a
sua
necessária publicidade (que se dá, nesse caso, pelo registro no
Cartório de Registro de Imóveis), a sua oponibilidade erga omnes (já
que pode ser imposta a terceiros e afeta a todos), o seu direito
de sequela (pois pode a propriedade ser retomada de quem quer
que injustamente a detenha), o seu direito de preferência (pois as
dívidas de direito real que recaiam sobre a propriedade tem
preferência sobre as demais dívidas) e a sua limitação legal (tendo
em vista que somente é direito real o que a lei diz que é). A lei não
define exatamente o que é propriedade, mas define o proprietário.
Ela diz que o proprietário é aquele que tem a faculdade
de usar, gozar, dispor e reaver a coisa. Como características, a
propriedade apresenta-se como um direito absoluto (pois o
proprietário pode exercer todas as faculdades que
possui), exclusivo, perpétuo (pois acompanha o proprietário até a
morte ou sua disposição de vontade em sentido contrário, sendo
excepcionado pela propriedade resolúvel) e ilimitado (porque
permite que o proprietário faça o que bem entender com a coisa,
dentro dos limites legais e jurídicos) (FREITAS, 2020);
Proprietário do imóvel – (cidadão brasileiro ou naturalizado que o)
Código Civil confere ao proprietário a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e no seu art. 1.228º, fez a seguinte ressalva, em
conformidade com a disciplina constitucional, e para consolidar o
caráter social da propriedade: “o direito de propriedade deve ser
exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e
sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como
evitada a poluição do ar e das águas” (art. 1.228º, § 1º). Ficou,
portanto, reforçado o sentido social da propriedade. Se o
proprietário não respeita essa função, nasce para o Estado o poder
jurídico de nela intervir e até de suprimi-la, se esta providência se

afigurar indispensável para ajustá-la aos fins constitucionalmente
assegurados (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1325);
Proteção integral (no contexto de unidades de conservação) – tipo
de unidade de conservação que tem por objetivo a manutenção dos
ecossistemas livres de alterações causadas por interferência
humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos
naturais (ver uso indireto) (MATO GROSSO, 2011a);
Quadra - é, geralmente, um trecho retangular bem definido de uma
área urbana ou aglomerado rural com quarteirões fechados ou
abertos, limitado por ruas e/ou estradas. Contudo, pode ter forma
irregular e ser limitado por elementos como estradas de ferro,
cursos d’água ou encostas. Em alguns locais a quadra é chamada de
quarteirão (IBGE, 2010a);
Rio - curso de água natural, maior que riacho ou córrego, e
desemboca em outro rio, lagoa ou mar;
Refúgio de vida silvestre – unidade de conservação de proteção
integral que tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se
asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou
comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. O
Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares,
desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com
a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos
proprietários. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área
e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do
proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela
administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida
Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada,
de acordo com o que dispõe a lei. A visitação pública está sujeita às
normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade,
às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração, e àquelas previstas em regulamento. A pesquisa
científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por
este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento
(BRASIL, 2000);
Registro de imóvel - é um ato cartorial que declara quem é o
proprietário formal e legal de um imóvel, e ainda se a propriedade
deste bem está sendo transmitida de uma pessoa para outra. Após
obter as certidões, é preciso lavrar (fazer) a escritura de compra e
venda em um Cartório de Notas e recolher o Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Depois, deve-se ir ao Cartório
de Registro de Imóveis que atende a região administrativa em que o
bem negociado está localizado para registrar a transmissão do
imóvel na matrícula (ANOREG/BR, 2020);

Regularização de excesso - seja ela urbana ou rural, é o conjunto de
medidas de natureza técnica e jurídica destinadas a regularizar a
situação de imóveis incidentes em áreas identificadas como excesso
de títulos definitivos (ver Área de excesso do título definitivo);
Regularização fundiária – é um processo de intervenção pública, sob
os aspectos jurídico, físico e social, que objetiva legalizar a
permanência de populações moradoras de áreas urbanas e rurais
ocupadas irregularmente para fins de habitação ou produção
agrícola, implicando acessoriamente em melhorias no ambiente do
assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da
população beneficiária (ORMOND, 2006). A regularização das
ocupações de áreas (rurais) não superiores a 2.500 ha (dois mil e
quinhentos hectares) incidentes em terras da União, no âmbito da
Amazônia Legal, é feita mediante os instrumentos de alienação e
concessão de direito real de uso de imóveis, e o beneficiário deve
cumprir os requisitos previstos no art. 5° da Lei 11.952/2009 (BRASIL,
2020b; BRASIL, 2009);
Regularização fundiária (no Estado de MT) - É a política pública que
visa à regularização das ocupações legítimas em terras de domínio
do Estado de Mato Grosso, executada pelo Instituto de Terras de
Mato Grosso - INTERMAT, realizada mediante a expedição de títulos
(definitivos) (...). A regularização fundiária ocorre, após
a homologação de serviços de medição, demarcação
georreferenciada, vistoria e/ou visita ocupacional e observadas as
normas técnicas e requisitos legais pertinentes, que pode ocorrer
através da regularização fundiária onerosa, gratuita ou especial.
Portanto, a finalidade da regularização fundiária é assegurar a todos
que trabalham e produzem no campo e/ou residem na cidade
melhores condições de vida e de produção, dentro dos princípios da
função social da propriedade, da justiça social, do desenvolvimento
agropecuário e da sustentabilidade ambiental, bem como
respeitadas as particularidades regionais do nosso Estado
(INTERMAT, 2020);
Regularização fundiária rural gratuita – é a (modalidade de
regularização fundiária rural que permite): a) concessão gratuita do
título da terra desde que: seja o único imóvel do requerente, haja
posse há mais de cinco anos, não ter sido beneficiado por programa
de regularização, e a renda de atividade não agrária não deve
ultrapassar três salários mínimos ou um salário mínimo por pessoa
(...) (INTERMAT, 2020);
Regularização fundiária rural onerosa – é a (modalidade de
regularização fundiária rural) (...) na qual o requerente não pode ter
sido contemplado anteriormente com aquisição de terras públicas
pela União, Estados ou Municípios, cuja área somada com a atual

pretensão ultrapasse 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares. Deve
ainda comprovar que explora a área, direta ou indiretamente, com
o auxílio de seus familiares, de terceiros, ainda que sejam prepostos
assalariados, ou por meio de pessoa jurídica de cujo capital social ele
seja titular majoritário ou integral. Deve comprovar, ainda, que
mantém cultura efetiva, ocupação mansa e pacífica, e por fim,
realizar o pagamento do valor da pauta da regularização rural, das
taxas e demais despesas necessárias ao procedimento de
regularização (MATO GROSSO, 2019b);
Regularização fundiária rural onerosa especial – é a (modalidade de
regularização fundiária rural) (...) na qual o requerente não
consegue comprovar dois dos requisitos da modalidade onerosa,
sendo eles: a exploração direta ou indireta pelo ocupante e sua
família e a prática de cultura efetiva na área. Nesse caso, o
interessado deve apresentar a carta de confinantes e documentos
comprobatórios da posse tais como: I - inscrição estadual; II inscrição no INDEA/MT; III - notas fiscais de compra e venda de
insumos; IV - Cadastro Ambiental Rural - CAR; e V - quaisquer outros
documentos que demonstrem ser o interessado o único e legítimo
possuidor do imóvel (MATO GROSSO, 2019b);
Regularização fundiária urbana (REURB) - é o procedimento por
meio do qual se garante o direito à moradia daqueles que residem
em assentamentos informais localizados nas áreas urbanas. A
REURB consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos
informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes. A regularização fundiária, conforme o art. 13º da Lei
Federal 13.465/2017 é classificada em regularização fundiária de
interesse social (REURB-S) e interesse específico (REURB-E). Tem por
finalidade compatibilizar o registro de imóveis com a realidade local.
O produto final da REURB é um direito real registrado no cartório de
imóveis, garantindo a segurança jurídica na posse para o morador
do imóvel regularizado (BRASIL, 2017);
Regularização fundiária urbana (REURB-E) - é a regularização
fundiária de interesse específico (ver regularização fundiária urbana
– REURB);
Regularização fundiária urbana (REURB-S) - é a regularização
fundiária de interesse social (ver regularização fundiária urbana –
REURB);
Regularização de terras – (ver regularização fundiária);
Requerente – é a pessoa que faz um requerimento solicitando
alguma coisa a alguém, geralmente a uma autoridade judicial. Algo
ou alguém que requer por meio de requerimento, documento,

petição ou qualquer outro meio que contenha esse pedido (DICIO,
2020b);
Reserva biológica – unidade de conservação de proteção integral
que tem como objetivo a preservação integral da biota e demais
atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência
humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as
medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações
de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio
natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. A
Reserva Biológica é de posse e domínio público, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de
acordo com o que dispõe a lei. É proibida a visitação pública, exceto
aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento
específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do
órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às
condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento (BRASIL, 2000);
Reserva ecológica – (ver estação ecológica);
Reserva extrativista – unidade de conservação de uso sustentável
cuja área é utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte,
e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura
dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos
naturais da unidade. A Reserva Extrativista é de domínio público,
com uso concedido às populações extrativistas tradicionais conforme
o disposto no art. 23 da Lei nº 9.985/2000, e em regulamentação
específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites
devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. A
Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo,
presidido pelo órgão responsável por sua administração e
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações
da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área,
conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da
unidade. A visitação pública é permitida, desde que compatível com
os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo
da área. A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitandose à prévia autorização do órgão responsável pela administração da
unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas
previstas em regulamento. O Plano de Manejo da unidade será
aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. São proibidas a exploração
de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A
exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em
bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às
demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o

disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade (BRASIL,
2000);
Reserva Indígena ou Parque Indígena - São terras doadas por
terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam
à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também
pertencem ao patrimônio da União, mas que não se confundem com
as terras de ocupação tradicional (BRASIL, 1991). Além disso, vale
destacar que existem reservas indígenas, que foram reservadas pelos
Estados-membros, principalmente durante a primeira metade do
século XX, mas que hoje são reconhecidas como de ocupação
tradicional (FUNAI, 2021);
Reserva legal - área localizada no interior de uma propriedade ou
posse rural, delimitada nos termos do art. 12 (do Código Florestal),
com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável
dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e
da flora nativa (ver posse rural) (BRASIL, 2012);
Reserva particular do patrimônio natural – unidade de conservação
de uso sustentável constituída de área privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica. Constará de termo de compromisso assinado perante o
órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e
será averbado à margem da inscrição no Registro Público de
Imóveis. Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN, conforme se dispuser em regulamento: a
pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos
e educacionais. Os órgãos integrantes do SNUC (Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – Lei nº 9.985/2000), sempre que possível
e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário
de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um
Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade (BRASIL,
2000). O proprietário poderá requerer ao INCRA a isenção do
Imposto Territorial Rural - ITR, para a área reconhecida como RPPN,
nos termos do art. 104, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991. A RPPN poderá ser instituída em projeto de
assentamento oficial, desde que haja anuência escrita do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA ou do Instituto
de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT, com expressa
concordância coletiva ou individual dos assentados referente ao
gravame de perpetuidade da proteção ambiental. As RPPN situadas
no Estado de Mato Grosso e integrantes do Sistema Estadual de
Unidades de Conservação ficam declaradas como pertencentes ao
Grupo de Proteção Integral (MATO GROSSO, 2006);

Reservatório d’água – unidade hidráulica natural ou artificial de
acumulação e passagem de água;
Responsável técnico - é o cidadão habilitado, na forma da lei que
regulamenta sua profissão, ao qual é conferida atribuição para
exercer a responsabilidade técnica de um empreendimento. Para
atingir esse objetivo, o Responsável Técnico deve ter como norma de
conduta ético-profissional a preocupação prioritária com o controle
de qualidade e a garantia do consumidor. É sua a obrigação de ter
ciência e consciência de que sua função não tem o simples caráter de
atender a uma mera formalidade administrativa, pois ela se destina
a proteger a sociedade contra os abusos e agravos cometidos. Por
isso, o Responsável Técnico é obrigado a prestar contas aos órgãos
governamentais ligados à sua área de atuação e ao Conselho de
fiscalização de sua categoria. Também é importante registrar que ele
responde por suas ações e omissões no exercício da responsabilidade
técnica nos termos da legislação vigente, que é de ordem pública.
Este profissional, técnico de nível superior (ou nível médio) dotado
de amplas condições de discernimento, tem o dever de aprovar e de
rejeitar produtos e serviços destinados ao consumidor. Desta forma,
é sua função apontar vícios e defeitos, motivo pelo qual é
indispensável na efetiva participação das decisões técnicas da
empresa à qual presta serviços especializados. Daí porque sua culpa,
por negligência, imprudência e imperícia, ou omissão, resultará na
aplicação de penalidade pelo Conselho de fiscalização de sua classe,
com penas que vão da advertência até a cassação do direito de
exercer a profissão. O exercício do encargo de Responsável Técnico
é considerado pelo poder público e pela sociedade como de
relevante valor social porque lhe compete acompanhar pessoal e
diretamente, com seriedade e competência, todas as atividades
desenvolvidas pela empresa à qual empresta sua aptidão técnica
(RIBAS, 2020);
Retificação – é a correção do que está errado ou inadequado em um
documento (DICIO, 2020b); a retificação de Títulos consiste na
eventual correção de grafia ou digitação textual constante no Título
em divergência com o documento ou informação de origem. O Título
Definitivo expedido pelo INTERMAT – que em razão de sua natureza
jurídica autárquica é órgão do Estado – é documento que possui fé
pública e possui presunção de autenticidade, legitimidade,
legalidade, razão pela qual pode ser levado a registro na forma em
que se encontra e o detentor do título que tiver alterado seu estado
civil poderá posteriormente proceder a averbação correspondente
junto ao Cartório de Registro de Imóveis (INTERMAT, 2020);
Reversão – (ver aquisição pelo Estado de bens por reversão);

Reversão de domínio (como forma de obtenção) - (ver aquisição
pelo Estado de bens por reversão);
Ribeirão – riacho grande, menor que um rio (OLIVEIRA, 1993);
Rio - curso de água natural, maior que riacho ou córrego, e
desemboca em outro rio, lagoa ou mar (OLIVEIRA, 1993),
Rodovia (ou estrada pública) – estrada de rodagem (BRASIL, 1997);
via que atravessa certa extensão territorial, ligando dois ou mais
pontos e através da qual as pessoas, animais e veículos transitam;
Rural – (ver área rural);
Sangradouro (ou vertedouro) – sulco ou lugar por onde se desvia o
excesso da água de um açude; canal natural que liga duas lagoas, um
rio e uma lagoa ou dois rios (OLIVEIRA, 1993);
Salobra - água suavemente salinizada, cujo teor de sais é
intermediário entre o das águas correntes e do mar (OLIVEIRA,
1993);
Serra (quanto ao relevo) – cadeia de elevações mais ou menos
consideráveis, formando vários picos e vertentes (OLIVEIRA, 1993);
Sesmaria – (ver concessões de sesmaria);
Sistema Estadual de Informações Cartográfica de Mato Grosso
(entendendo sistema como a combinação de partes reunidas para
concorrerem a um determinado resultado) – o Sistema Estadual de
Informações Cartográficas de Mato Grosso é constituído de: Base
Cartográfica Digital na escala 1:100.000, extensão SHAPEFILE,
referenciada ao Datum SIRGAS 2000; Base Cartográfica Digital na
escala 1:250.000, extensão SHAPEFILE, referenciada ao Datum
SIRGAS 2000; Base Cartográfica Digital na escala 1:1.500.000,
extensão SHAPEFILE, referenciada ao Datum SIRGAS 2000, Base
Cartográfica na escala 1:1.500.000 preparada para edição e
publicação na escala 1:1.500.000, reprojetada para o sistema de
coordenadas planas da Projeção Cônica Conforme de Lambert, com
os paralelos padrões 10°S e 16°S e meridiano central 57°WGr; acervo
de mapas temáticos do Diagnóstico Socioeconômico Ecológico do
Estado de Mato Grosso (DSEE) na escala 1:250.000 para os temas:
Vegetação e Uso do solo, Geologia, Geomorfologia, Solos e Aptidão
agrícola dos solos; acervo de mapas temáticos do DSEE na escala
1:1.500.000 para os temas: Hipsometria, Sistema viário, Terras
indígenas, Unidades Conservação, Fluxos populacionais, Regiões de
Influência e tipologias funcionais, Grandes regiões econômicas,
Regiões de planejamento, Geologia, Potencialidade mineral,
Unidades aquíferas, Potencial dos sistemas aquíferos subterrâneos,
Recursos hídricos (4 mapas), Geomorfologia (2 mapas), Pedologia,
Aptidão Agrícola das terras, Área afetada e de predisposição à erosão

laminar e concentrada, Clima (15 mapas), Potencial madeireiro,
Fauna (5 mapas), Potencialidade turística, e Aspectos de beleza
cênica; Livros publicados: Atlas de Mato Grosso – Abordagem
Socioeconômica ecológica, na escala 1:3.000.000, Mato Grosso solos
e paisagens (escala 1:2.000.000) e Mato Grosso – Clima (escala
1:8.000.000), acervo de imagens SPOT, PLANET SCOPE e mosaico
ortorretificado do território de Mato Grosso, acervo de cartas
analógicas IBGE/DSG nas escalas 1:50.000 (somente carta Cuiabá),
1:100.000 e 1:250.000, acervo de cartas analógicas 1:1.000.000 do
mapeamento do Marechal Rondon (imagem raster). As bases
cartográficas, o Mapa Político Administrativo do Estado de Mato
Grosso, o Atlas de Mato Grosso e os mapas do DSEE, estão
disponíveis na página web do INTERMAT; as publicações estão com
suas edições esgotadas, o mosaico de imagens SPOT e PLANET SCOPE
estão disponíveis online, e os acervos analógicos estão locados no
INTERMAT (ver Base Cartográfica do Estado de Mato Grosso);
Sistema de Informações Fundiárias do INTERMAT (entendendo
sistema como a combinação de partes reunidas para concorrerem a
um determinado resultado) - o Sistema de Informações Fundiárias do
INTERMAT é constituído por: Base Cadastral Fundiária do INTERMAT,
em extensão shapefile, referenciada ao SIRGAS 2000 (referência
2000.4 – quadro do mês de abril do ano 2000), organizada nas
camadas de informações Análise, Aquisição, Destinação e
Discriminatória; Base Digital do Instituto de Terras de Mato Grosso,
homologada pelo Decreto 1.813, de 18 de junho de 2013; e Acervo
Fundiário do INTERMAT constituído por títulos definitivos, certidões,
livros fundiários, processos de regularização fundiária, e outros
documentos fundiários;
Situação jurídica ou fase de demarcação da Terra Indígena – o
processo administrativo demarcatório de terras tradicionalmente
ocupadas por indígenas é conduzido pela Fundação Nacional do Índio
– FUNAI, e contempla as seguintes fases: interditada – área com
restrição de uso e ingresso de terceiros, para a proteção de povos
indígenas isolados, em estudo - fase de estudos antropológicos,
históricos, fundiários, cartográficos e ambientais que fundamentam
o relatório circunstanciado para a identificação e delimitação da terra
indígena, delimitada - terra que teve seus estudos aprovados pela
Presidência da FUNAI, com a sua conclusão publicada no Diário da
União, e no aguardo do contraditório administrativo do Ministério da
Justiça, declarada - terra que teve a expedição da Portaria
Declaratória do Ministério da Justiça e está autorizada para ser
demarcada fisicamente, homologada - terra que possui os seus
limites materializados e/ou georreferenciados, homologada por
decreto Presidencial, regularizada - terra que após o decreto de
homologação foi registrada em cartório em nome da União (ver

FUNAI, Terra indígena) (BRASIL, 1973a) (BRASIL, 1991) (BRASIL,
1996);
Situação jurídica ou fase de demarcação de Reserva Indígena e
Parque Indígena - o processo administrativo demarcatório da
reserva indígena é conduzido pela Fundação Nacional do Índio –
FUNAI e contempla as seguintes fases: encaminhadas como Reserva
Indígena (RI) ou Parque Indígena (PI) é a fase onde a área requerida
como RI ou PI se encontra em procedimento administrativo de
aquisição (compra direta, desapropriação ou doação), e regularizada
– área adquirida que possui registro em Cartório em nome da União
e que se destina a posse e usufruto exclusivo dos povos indígenas
(ver FUNAI, Reserva indígena) (BRASIL, 1973a) (BRASIL, 1991)
(BRASIL, 1996);
Sistema de Informações Geográficas (SIG) – é o sistema constituído
pela união dos recursos de hardware e software de
geoprocessamento capazes de armazenar, analisar e processar
dados georreferenciados. Esses dados analisados e processados em
SIG descrevem os objetos do mundo real e são representados por
arquivos no formato raster (imagens orbitais e fotografias aéreas)
ou vetorial (pontos, linhas ou polígonos), dos quais podem ser
produzidos mapas, cartas topográficas, gráficos, tabelas e relatórios
que representam a realidade do território em meio digital (CÂMARA
e ORTIZ, 1998); Cada dado armazenado está associado com
coordenadas em duas ou em três dimensões no espaço e se refere a
uma determinada localização no globo terrestre (EMBRAPA, 2020a);
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) – um sistema geodésico é o
conjunto de parâmetros que definem os sistemas de coordenadas
vinculadas às suas respectivas superfícies de referência - um
elipsóide de referência posicionado e orientado em relação à
superfície física. O Sistema Geodésico Brasileiro se caracteriza pelo
conjunto das estações geodésicas planimétricas, altimétricas e
gravimétricas materializadas e distribuídas em todo o território
nacional, as quais constituem a infraestrutura de referência a partir
da qual todos os posicionamentos realizados no Brasil devem ser
efetuados. A partir de 25 de fevereiro de 2015, o SIRGAS2000 foi
adotado como o referencial geodésico oficial do Brasil. (IBGE, 2005;
IBGE, 2019; MELLO, 1981);
Sistema viário (ou rede viária) do Estado de Mato Grosso - é o
conjunto de vias do Estado de Mato Grosso, classificadas conforme
a característica do tipo de trecho viário, podendo ser: rodovias,
ferrovias, aeroportos, pistas de pouso e trechos de percursos de
balsa (ver trecho viário);
Sistema viário (como camada de informação) - camada de
informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do

INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (linhas para
os trechos viários) e alfanuméricos, do Estado de Mato Grosso;
Solteiro – pessoa que nunca se casou, ou teve seu casamento
anulado;
Talvegue - linha de maior profundidade no leito fluvial (OLIVEIRA,
1993);
Termo de identificação – é o documento emitido pela Comissão
Especial constituída em um processo administrativo de discriminação
de terras (ver discriminação de terras) quando encontradas
ocupações, legitimáveis ou não, que deve ser encaminhado ao órgão
de terras competente para as providências cabíveis (BRASIL, 1976);
Termo de reconhecimento - é o documento fornecido ao
proprietário do imóvel discriminado (ver discriminação de terras) e
emitido pelo órgão de terras competente, por devida diligência
quanto à análise do termo de identificação (ver termo de
identificação), quando caracterizado o imóvel como propriedade
legalmente instituída e com real dominialidade;
Termo de responsabilidade técnica (junto ao conselho profissional)
– é o documento de responsabilidade técnica de obras e serviços,
que comprova o registro de uma obra ou serviço técnico realizado
pelos profissionais inscritos no conselho profissional pertinente.
Este termo garante os direitos autorais ao profissional e o direito à
remuneração como comprovante da execução do serviço; comprova
a existência de contrato entre as partes; define os limites da
responsabilidade técnica (civil e criminal) e comprova a experiência
do profissional à medida que registra todas as atividades técnicas
desempenhadas ao longo de sua carreira profissional;
Terras devolutas - são as áreas que, integrando o patrimônio das
pessoas federativas, não são utilizadas para quaisquer finalidades
públicas específicas. Esse conceito foi dado pela Lei Imperial nº 601,
de 1850, ao regularizar o sistema dominial, distinguindo o público do
privado. O Decreto Lei nº 9.760/1946 as caracteriza como as terras
não aplicadas a algum uso público federal, estadual ou municipal,
incluindo também as das faixas de fronteira. Em outras palavras,
trata-se de áreas sem utilização, nas quais não se desempenha
qualquer serviço administrativo, ou seja, não ostentam serventia
para uso pelo Poder Público. (...) Por serem bens patrimoniais com
essas características, tais áreas enquadram-se na categoria dos bens
dominicais. Essas terras, como já acentuamos, pertenciam
originariamente à Coroa e, depois, ao Império, até que sobreveio a
República. Tendo esta adotada o regime da federação, as terras
devolutas passaram aos Estados-membros, reservando-se à União
somente as áreas em que estivesse presente o interesse nacional,

como as áreas de fronteiras com outros países e as necessárias à
segurança nacional. (...) A CF atribuiu à União as “terras devolutas
indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação
ambiental, definidas em lei” (art. 20º, II). Para os Estados, foram
reservadas “as terras devolutas não compreendidas entre as da
União” (art. 26º, IV). A conjugação dessas normas demonstra que
apenas algumas terras devolutas continuaram sob o domínio da
União, pertencendo aos Estados todas as demais. Em outra vertente,
porém, é nula a transmissão de terra devoluta feita por Estadomembro a terceiro, se a área nunca lhe havia pertencido. A nulidade
atinge tanto os negócios primitivos como os subsequentes. Não é
difícil perceber, contudo, que, pela forma como foram transferidas
as propriedades, muitos conflitos surgiram. Para solucioná-los, foi
editada a Lei nº 6.383, de 7.12.1976, que, além de prever uma fase
administrativa prévia, contempla a ação discriminatória, cujo
desfecho é o de definir as linhas demarcatórias do domínio público e
privado (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1370);
Terras indígenas - “são terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários o seu bem-estar e as necessárias a
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e
tradições” (art. 231º, § 1º, da CF). A Constituição Federal inclui entre
os bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
(art. 20º, XI). O dispositivo demonstra nitidamente o caráter
protetivo em relação aos indígenas. Pretendeu-se resguardar seu
habitat natural, de modo que se mantivessem sua tradição e
costumes e o prosseguimento de sua descendência genética,
enquanto não se inserem no processo de aculturação com o meio
civilizado. Nessas áreas existe a afetação a uma finalidade pública,
qual seja a de proteção a essa categoria social. Não é estritamente
um serviço administrativo, mas há objetivo social perseguido pelo
Poder Público. Sendo assim, trata-se de bens públicos enquadrados
na categoria dos bens de uso especial. Para bem realçar o caráter
protetivo que o sistema jurídico empresta a tais áreas, o STF definiu
que os bens do domínio da União, previstos no art. 20º, incisos I (bens
que lhe pertencem ou que vierem a lhe pertencer) e IX (recursos
minerais), não alcançam as terras de aldeamentos extintos, ainda
que ocupadas por indígenas em passado remoto. A proteção se
consuma através de alguns aspectos especiais: a posse permanente
das áreas pelos índios; o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas situados; a inalienabilidade, a
imprescritibilidade e a indisponibilidade das terras; a nulidade dos
efeitos jurídicos dos atos que visem à ocupação, o domínio e a posse

das terras; e a participação dos índios nos resultados de lavra de
riquezas minerais (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1375);
Terras Indígenas (como camada de informação) – camada de
informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do
INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (polígonos
para as áreas e pontos para os vértices entre trechos de limites) e
alfanuméricos das Terras Indígenas de administração da FUNAI, no
território mato-grossense de acordo com o memorial descritivo dos
atos legais que as instituem;
Terrenos acrescidos – “são os que se tiverem formado, natural ou
artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em
seguimento aos terrenos de marinha” (art. 3º, Decreto Lei nº
9.760/1946). Os terrenos acrescidos também pertencem à União
Federal, mencionados que estão no já citado art. 20º, VII, da CF.
Registre-se, porém, que esse domínio depende de os acréscimos se
ter agregado aos terrenos de marinha. Como estes se situam no
domínio federal, federais serão também os terrenos a eles
acrescidos. Se os acrescidos se tiverem formado em terrenos
situados às margens de rios e lagos, poderão pertencer ao domínio
público ou ao particular. Em se tratando de acréscimos formados em
águas comuns ou das correntes públicas de uso comum, pertencerão
aos proprietários privados ribeirinhos. Se se agregarem nas águas
públicas dominicais, serão bens públicos dominicais, salvo se
estiverem servindo ao uso comum ou se pertencerem a particular
(CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1374);
Terreno da marinha - são as áreas que, banhadas pelas águas do mar
ou dos rios navegáveis, em sua foz, se estendem à distância de 33
metros para a área terrestre, contados da linha do preamar médio
de 1831. Os terrenos de marinha pertencem à União por expresso
mandamento constitucional (art. 20º, VII, CF), justificando-se o
domínio federal em virtude da necessidade de defesa e de segurança
nacional. Caracterizam-se, pois, como bens públicos e sobre eles
incidem todas as prerrogativas inscritas no direito positivo. Diante
dessa premissa, está consolidada a jurisprudência segundo a qual os
registros de propriedade particular de imóveis em terrenos de
marinha não são oponíveis à União. Apesar disso, se a União não
providenciou a demarcação da área de marinha pelo procedimento
administrativo próprio, como exige o Decreto-lei nº 9.760/1946,
pode o Judiciário decretar ou usucapião do imóvel, eis que o
jurisdicionado não pode ficar à mercê de atividade discricionária
futura e incerta da Administração. Entretanto, algumas áreas dos
terrenos de marinha se tornaram urbanas ou urbanizáveis por
aquiescência do Governo Federal, passando a ser permitido o uso
privado. No que concerne às construções e edificações particulares,
incidem regularmente as normas próprias editadas pelos Estados e

pelos Municípios, estes, inclusive, dotados de competência
urbanística local por preceito expresso na Constituição (art. 30º, VIII).
Como essas áreas pertencem à União, o uso por particulares é
admitido pelo regime da enfiteuse, pelo qual, como vimos, a União,
na qualidade de senhorio direto, transfere o domínio útil ao
particular, enfiteuta, tendo este a obrigação de pagar anualmente
importância a título de foro ou pensão e de pagar também, ao
momento de transferência onerosa do domínio útil ou cessão de
direitos por ato inter vivos, o laudêmio, quando o senhorio não
exercer a preferência. Conforme já comentamos precedentemente,
embora excluído o instituto da enfiteuse do novo Código Civil, foi
feita a ressalva do instituto em relação aos terrenos de marinha, em
ordem a que essa matéria seja suscetível de regulação por lei especial
(art. 2.038º, § 2º). O Decreto Lei nº 3.438, de 17.07.1941, que dispõe
sobre os terrenos de marinha, prevê, para estes e seus acrescidos, o
regime enfitêutico, excepcionando os necessários aos logradouros e
serviços públicos (art. 4º). Entretanto, a já citada Lei nº 13.240, de
30.12.2015, alterando o dispositivo, criou nova exceção, afastando a
enfiteuse também quando houver disposição de lei em contrário.
Assim, no primeiro caso teremos exceções fáticas, ao passo que no
segundo a lei passou a contemplar exceções jurídicas. O Decreto Lei
nº 9.760/1946, além da enfiteuse, prevê ainda a figura da ocupação
para legitimar o uso de terras públicas federais, inclusive a dos
terrenos de marinha, em favor daqueles que já as venham ocupando
há determinado tempo. Para tanto, a lei prevê o cadastramento de
tais ocupantes pelo SPU (Secretaria de Patrimônio da União) e o
pagamento da taxa de ocupação. O ato administrativo de ocupação,
porém, é discricionário e precário, de modo que a União, se precisar
do imóvel, pode promover a sua desocupação sumária, sem que o
ocupante tenha direito à permanência. O direito à cobrança da taxa
de ocupação pela União não é perpétuo. Dispõe a lei que o crédito
originado da receita patrimonial se submete à decadência no prazo
de dez anos para a constituição do crédito, e à prescrição de cinco
anos para sua exigência, contado o prazo a partir do lançamento.
Significa, pois, que, ultrapassados tais prazos, fica a Fazenda federal
impedida de cobrar a referida taxa do ocupante do terreno público.
Antes da vigência da Lei nº 9.636/1998, inexistia legislação específica
regulando a matéria, o que gerou divergências quanto ao prazo
prescricional para a cobrança da taxa. Prevaleceu, todavia, a
interpretação segundo a qual deve aplicar-se o Decreto nº
20.910/1932, que fixa em cinco anos a prescrição contra a Fazenda,
e não o Código Civil, eis que se trata de matéria de Direito
Administrativo, e não de Direito Civil. A demarcação dos terrenos de
marinha obedece a procedimento específico previsto no Decreto Lei
nº 9.760/1946. Inicia-se com a realização, pela SPU, de audiência
pública no órgão legislativo dos Municípios onde se localizar a área a

ser demarcada, com ampla divulgação, e nela são colhidos plantas,
documentos e outros dados relativos aos terrenos e fornecidas
informações sobre o processo. O Município será notificado, com
antecedência de 30 dias da data da audiência, para apresentar os
elementos documentais pertinentes às áreas (art. 11º, §§ 1º a 4º).
Após os trabalhos técnicos, será determinada a posição da linha
demarcatória. A SPU fará, então, a notificação pessoal dos
interessados certos, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais,
cabendo ao Município ou ao INCRA fornecer a relação dos inscritos
nos respectivos cadastros imobiliários (art. 12º-A). Os interessados
incertos serão notificados por edital (art. 12º-B). Improvida eventual
impugnação ao ato demarcatório, cabe recurso com efeito
suspensivo ao Secretário de Patrimônio da União; contra a decisão
deste, cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao Ministro de Estado do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (art. 13º e 14º). Acresce,
ainda, anotar que a EC 46/2005, modificativa do art. 20º, IV, da CF,
pela qual se alterou o regime dominial federal em ilhas costeiras,
como se verá adiante, não interferiu nos outros bens federais
relacionados nos demais incisos do art. 20º, de modo que os terrenos
de marinha, a despeito de algum questionamento, continuam
pertencendo à União, ex vi do art. 20º, VII, da CF (CARVALHO FILHO,
2018, pág. 1371);
Terrenos reservados - também chamados terrenos marginais, são
aqueles que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance
das marés, se estendem até a distância de 15 metros para a parte da
terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias. Lavra
grande controvérsia sobre o domínio dos terrenos reservados.
Entendemos que o ponto nodal para análise é o art. 31º do Código
de Águas, pelo qual pertencem aos Estados os terrenos reservados
às margens das correntes e lagos navegáveis, isso se, por algum
título, não estiverem no domínio federal, municipal ou particular.
Diante desse texto legal, ter-se-á que considerar, no concernente aos
rios navegáveis, que a regra é que tais terrenos pertençam aos
Estados, só não lhes pertencendo se forem federais, municipais ou
particulares, estes provando a propriedade por título que indique sua
transferência pelo Poder Público, como, por exemplo, as concessões
de domínio. Em relação aos rios não navegáveis, dispõe o art. 12º do
Código de Águas que, dentro de faixa de 10 metros, fica estabelecida
servidão de trânsito para os agentes da Administração, quando em
execução de serviço. A Súmula 479 do STF, a seu turno, averba que
“as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis
de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização”. Pelo
entendimento da mais alta Corte do país, foi considerada a antiga
tradição do Direito brasileiro de considerar do domínio público os
terrenos marginais. Deve interpretar-se a posição do STF, todavia,

excluindo de sua abrangência as áreas marginais “que houverem sido
legitimamente transferidas pelo Poder Público ao domínio privado”.
Entretanto, se o proprietário ribeirinho não dispuser de título
legítimo que prove o domínio privado, os terrenos reservados
pertencerão realmente ao domínio público. Conclui-se, por
conseguinte, que os terrenos marginais podem ser do domínio
público, que é a regra geral, ou do domínio privado, quando provada
a transmissão legítima da área (CARVALHO FILHO, 2018, pág. 1374);
Território Quilombola - são terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos, utilizadas para a garantia de sua
reprodução física, social, econômica e cultural. Consideram-se
remanescentes das comunidades dos quilombos, os grupos étnicoraciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção
de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida (BRASIL, 2003);
Território Quilombola (como camada de informação) – camada de
informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do
INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (polígonos
para as áreas e pontos para os vértices entre trechos de limites) e
alfanuméricos dos Territórios Quilombolas de administração do
INCRA, no território mato-grossense de acordo com o memorial
descritivo dos atos legais que as instituem;
Tipo de trecho viário – são os trechos viários que possuem
características diferentes quanto a sua infraestrutura física instalada
e operacional dos vários modos de transporte de pessoas e bens, sob
a jurisdição dos diferentes entes da Federação (MATO GROSSO,
2017), que para o Estado de Mato Grosso tem-se os seguintes tipos:
rodovias, ferrovias, aeroportos, pistas de pouso e trechos de
percursos de balsa;
Tipo de localidade – de acordo com a Resolução IBGE PR nº 007 de
04.01.1989, o Estado de Mato Grosso possui os seguintes tipos de
localidades: Capital, Cidade, Vila, Aglomerado rural, Aldeia e Agrovila
(ver Capital, Cidade, Vila, Aglomerado rural, Aldeia e Agrovila) (IBGE,
2021b);
Título definitivo (forma de destinação) – é o documento emitido pelo
órgão competente que garante a transferência de dominialidade do
imóvel arrecadado (aquisição originária) (ver área arrecadada e
aquisição originária) ao interessado. Este documento garante a
origem primitiva do imóvel onde as transcrições ou registros na
matrícula são meras informações complementares;
Título provisório – é o documento emitido até a publicação do
Código de Terras (Lei Estadual nº 3.922, de 20 de setembro de 1997)

pelo órgão competente da época, que não atribuía dominialidade ao
interessado;
Transferência – mudança na administração de bens móveis e
imóveis, entre órgãos da Administração Direta do Estado de Mato
Grosso, gratuita e com sucessão de responsabilidade patrimonial
(art. 2º Item VII da Lei Estadual nº 11.109/2020) (MATO GROSSO,
2020);
Travessia urbana ou trecho viário urbano (em rodovias) – vias
geralmente arteriais, que proporcionam a continuidade viária
através das cidades, podem cruzar a área urbana de um lado a outro
ou simplesmente ligar-se a outra via arterial também conectada ao
sistema rodoviário nacional (BRASIL, 2010); trecho dentro de uma
área urbana não pertencente ao eixo principal (BRASIL, 2021);
Trecho de drenagem (como camada de informação) – camada de
informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do
INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (linhas) e
alfanuméricos dos trechos de drenagens classificadas de acordo com
o seu domínio (federal ou estadual) no território mato-grossense;
Trecho de drenagem (em Mato Grosso) - segmentos de reta entre
vértices, cujo conjunto de segmentos definem a feição de mesmo
nome (Trecho de Drenagem). São os cursos d’água de margem
simples (linhas) representando as linhas de talvegues dos canais de
drenagens dos rios, ribeirões, córregos, igarapés, corixos, e furos,
que de acordo com o seu regime fluvial podem ser permanentes,
intermitentes ou efêmeros, conectados de modo a conformarem
junto com as massas d’água e ilhas o sistema hidrográfico do
território mato-grossense;
Trecho viário – segmento de reta entre vértices, cujo conjunto de
segmentos definem a feição do tipo viário (ver tipo de trecho viário);
Trecho viário coincidente ou sobreposto – ocorre para o tipo viário
de rodovias, onde um determinado trecho de rodovia pode ter duas
ou mais jurisdições (ex. Federal e Estadual), prevalecendo a
contagem da extensão do trecho, ao ente federativo de jurisdição
superior, e no mapa é informada a sobreposição com a grafia dos
entes envolvidos, por exemplo, BR-163/MT-010. Também pode
ocorrer que um trecho tenha sobreposição entre o mesmo ente
federativo (Estadual), e a contagem da extensão do trecho é
calculada apenas uma vez, apresentando, por exemplo, a grafia: BR163/364;
Unidade de Conservação (como camada de informação) – camada
de informação shapefile do Banco de Dados Cartográficos do
INTERMAT, onde estão armazenados os dados gráficos (polígonos
para as áreas e pontos para os vértices entre trechos de limites) e

alfanuméricos das Unidades de Conservação de administração
federal, estadual e municipal, no território mato-grossense de
acordo com o memorial descritivo dos atos legais que as instituem;
Unidade de Conservação - espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção,
dividem-se em dois grupos: unidades de proteção integral e
unidades de uso sustentável (BRASIL, 2000). As Unidades de
Conservação de todas as categorias disporão de um plano de
manejo, no qual se definirão os objetivos específicos de manejo da
unidade, seu zoneamento e sua utilização (MATO GROSSO, 1997);
Unidade de Conservação de Proteção Integral - têm o objetivo de
preservar a natureza com uso indireto dos seus recursos naturais,
como pesquisa científica e em algumas categorias o ecoturismo e a
educação ambiental (BRASIL, 2000), neste grupo destacam-se no
território mato-grossense as categorias de estação ecológica/reserva
ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio
de vida silvestre (ver estação ecológica/reserva ecológica, reserva
biológica, e parque, monumento natural, refúgio de vida silvestre). É
vedada a titulação e concessão de áreas públicas contíguas às
Unidades de Conservação de proteção integral garantindo o Estado
a incorporação dessas áreas à Unidade de Conservação (MATO
GROSSO, 1997);
Unidade de Conservação de Uso Sustentável - objetivo básico das
Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais
(BRASIL, 2000), neste grupo destacam-se no território matogrossense as categorias de área de proteção ambiental, reserva
extrativista, reserva particular do patrimônio natural e estrada
parque (ver área de proteção ambiental, reserva extrativista, reserva
particular do patrimônio natural e estrada parque);
Unidade de integralização do INTERMAT – é o setor vinculado à
Diretoria de Cartografia e Acervo Fundiário responsável pela
arrecadação fundiária e integralização do Estado de Mato Grosso;
Urbano – (ver área urbana);
Uso direto (no contexto de unidades de conservação) - aquele que
envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais (MATO
GROSSO, 2011a);
Uso indireto (no contexto de unidades de conservação) - aquele que
não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos
recursos naturais (MATO GROSSO, 2011a);

Uso sustentável (no contexto de unidades de conservação) - tipo de
unidade de conservação que tem por objetivo a exploração do
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos
ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma
socialmente justa e economicamente viável (MATO GROSSO, 2011a);
Usucapião – forma de aquisição de bens (art. 1.238º, Código Civil) e
estabelece algumas condições necessárias à consumação aquisitiva,
como a posse do bem por determinado período, a boa-fé em alguns
casos e a sentença declaratória da propriedade. Poder-se-ia indagar
se a União, Estado ou Município, ou ainda uma autarquia pode
adquirir bens por usucapião. A resposta é positiva. A lei civil, ao
estabelecer os requisitos para a aquisição da propriedade por
usucapião, não descartou o Estado como possível titular do direito.
Segue-se, pois, que, observados os requisitos legais exigidos para os
possuidores particulares de modo geral, podem as pessoas de direito
público adquirir bens por usucapião. Esses bens, uma vez consumado
o processo aquisitivo, tornar-se-ão bens públicos (CARVALHO FILHO,
2018, pag. 1325);
Variante (em rodovias) – trecho de uma estrada que se afasta da via
principal, retornando adiante novamente, e que tem por finalidade
não interromper o trânsito na via principal, quando esta não está
podendo ser utilizada (BRASIL, 1997). Traçado alternativo de um eixo
principal (BRASIL, 2021);
Várzea de inundação ou planície de inundação - áreas marginais a
cursos d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas (BRASIL,
2012);
Vazante (quanto à massa d’água) - terreno baixo e úmido,
geralmente ao longo de um rio (OLIVEIRA, 1993);
Via – espaço a percorrer para ir de um lugar ao outro (BRASIL, 1997);
Vila (ou sede de distrito) - localidade onde está sediada a autoridade
distrital, denominada também de sede distrital, excluído o distrito
da sede municipal (IBGE, 2010b);
Viúvo – pessoa cujo cônjuge faleceu;
Zona de amortecimento (no contexto de unidades de conservação) –
área que define o entorno de uma Unidade de Conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas,
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade
(MATO GROSSO, 2011a);
Zoneamento (no contexto de unidades de conservação) - definição
de setores ou zonas em uma Unidade de Conservação, caracterizada
com objetivos e normas específicas, realizado de acordo com os

parâmetros gerais da categoria e objetivos gerais da unidade,
visando sua efetiva proteção, manejo e controle (MATO GROSSO,
2011).
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3.2 SIGLAS E ABREVIATURAS
Siglas e abreviaturas adotadas para nomear os dados utilizados na
tabela de atributos das feições do Banco de Dados Fundiários do
INTERMAT (BDF) e do Banco de Dados Cartográficos (BDC) do
INTERMAT. As letras A, L, P colocadas ao final do nome das camadas
de informações significam respectivamente ÁREA, LINHA e PONTO,
conforme indica a norma técnica.
A – Aquisição
ABR – Abrangência
ABV – Abreviatura
ADM – Administração
AH – Aquisição em hectare
AM – Aquisição em metros quadrados
APA – Área de Proteção Ambiental
AR – Área
ArcMap – Softwares da ESRI
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
ASSUN – Assunto
AT – Atual
ATO – Ato Legal
AUT – Autenticação
BDC – Banco de Dados Cartográficos
BDF – Banco de Dados Fundiários do INTERMAT
BR – Brasil
C – Análise no Banco de Dados Fundiários do INTERMAT
CALC – Calculado
CAP – Capacidade
CAT – Categoria
CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
CEP – Código de Endereçamento Postal

CERT – Certificação
CJ – Cônjuge
CL – Classificação
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CO – Análise Ocupante ou Proprietário no Banco de Dados
Fundiários do INTERMAT
COD – Código
CODEMAT – Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso
COIN – Coincidente
COL - Coletivo
CON – Conselho
CONSIST – Consistência
COORD – Coordenada
CP – Análise Procurador no Banco de Dados Fundiários do
INTERMAT
CPF – Cadastro de Pessoa Física
CPFCNPJ – CPF ou CNPJ
CPP–Comissão de Planejamento da Produção
CR – Análise Requerente no Banco de Dados Fundiários do
INTERMAT
CRED – Crédito
CRI – Cartório de Registro de Imóveis
CVL – Civil
D – Destinação
DDD – Discagem Direta à Distância
DDI – Discagem Direta Internacional
DEC – Decreto
DEF – Definitiva
DEN – Denominação
DESC – Descrição
DL/DSG – Divisão de Levantamento da Diretoria de Serviços
Geográficos do Exército Brasileiro
DM – Domínio
DOE – Diário Oficial do Estado
DP – Destinação Ponto Passivo
DS – Distrito
DSEE – Diagnóstico Socioeconômico Ecológico
DT – Data
DTC – Departamento de Terras e Colonização
DTMC – Departamento de Terras, Minas e Colonização
DTOP – Departamento de Terras e Obras Públicas
EC – Excesso
ED – Expedição
EMAIL – Endereço Eletrônico
END – Endereço
EP – Estrada Parque

ESEC – Estação Ecológica
EST – Estado
Ex – Exemplo
EXT – Extensão
FAM – Famílias
FLS – Folha
FR – Fração mínima
FRM – Forma
FSE – Fase
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
G – Gleba
GEO – Georreferenciamento
H – Hectare
HID – Hidrografia
HM – Homologação
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICR – INCRA
IDE – Identificação
IFR – Infraestrutura
IMOB – Imobiliária
IMP – Implantado
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
INF – Informado
INI – Início
INSR – Inserção
INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso
INVT – Inventário
ISC – Inscrição
ITR – Imposto Territorial Rural
JUR – Jurídica
JURIS – Jurisdição
JURISCL – Jurisdição e classificação
K – Quilômetro quadrado
KM – Quilômetro
L – Loteamento
LAT – Latitude
LC – Localizador
LIM – Limite
LIV – Livro
LOC – Localidade
LON – Longitude
M – Metro Quadrado
MA – Massa d’água
MATR – Matrícula
MD – Modalidade

MERC – Mercado
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MN – Município
MONA – Monumento Natural
MT – Mato Grosso
N – Não Arrecadada
NASC – Nascimento
NATUR – Natural
NH – Não arrecadada em hectare
NM – Não arrecadada em metros quadrados
NO – Nome
NUM – Número
OBS – Observação
OBT – Obtenção
OC - Ocupante
OLP – Outras áreas Legalmente Protegidas
ORG – Órgão
PB – Pública
PE – Parque Estadual
PERTENC – Pertencimento
PGE – Procuradoria Geral do Estado
PI – Parque Indígena
PL – Plano
PM - Primitivo
PN – Parque Nacional
PNM – Parque Natural Municipal
POP – População
PR – Perímetro
PRC – Parcela
PRF – Profissional
PRI – Primitivo
PROC – Processo
PROCUR – Procurador
PROP – Proprietário
PROT – Protocolo
PT – Ponto
PTA – Pauta
PTG – Ponto de georreferenciamento
PV – Privado
QD - Quadra
R – Discriminatória
REBIO – Reserva Biológica
REG – Registro
REL – Altimetria
REM – Remanescente
REQUER – Requerente

RESEC – Reserva Ecológica
RESEX – Reserva Extrativista
REURB-S – Regularização Fundiária de Interesse Específico
REURB-E – Regularização Fundiária de Interesse Social
REVIS – Refúgio de Vida Silvestre
RFU – Regularização Fundiária
RG (RG ou CIE) – Registro Geral ou Cédula de Identidade de
Estrangeiro
RI – Reserva Indígena
RM – Regime
RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
RS – Resultante
RSP – Responsável
RT – Responsabilidade Técnica
RU – Rural
S – Assentamento
SAL – Salinidade
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação
SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente
SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
SES – Secretaria de Estado de Saúde
SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública
SIAGEO – Sistema Interativo de Análise Geoespacial da Amazônia
Legal
SIG – Sistema de Informações Geográficas
SIGEF – Sistema de Gestão Fundiária
SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
SIPRA – Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária
SIRGAS – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
SIT – Situação
SNCI – Sistema Nacional de Certificação de Imóveis
SOLIC – Solicitada
SPOT – Système Pour l´Observation de la Terre
SRC – Sistema de Referência de Coordenadas
SV – Sistema Viário
T – Destinação Ponto
TD – Trecho de Drenagem
TEC – Técnico
TEL – Telefone
TER – Termo
TI – Terra Indígena
TQ – Território Quilombola
TRA – Transporte
TRC – Trecho
TRT – Termo de Responsabilidade Técnica

UB – Urbano
UC – Unidade de Conservação
UF – Unidade Federativa
UNEMAT – Universidade Estadual de Mato Grosso
VAL – Valor
VL – Validação

