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Incra contrata Serpro 
para desenvolvimento 

de Plataforma de  
Governança Fundiária

Plano de 
Transformação 

Digital

Portaria Conjunta 
01/20 institui o 

Programa Titula Brasil

Decreto 10.592/20 que 
regulamenta a Lei 

11.952/2009 

Incra publica a IN 
104/21 que detalha o 

procedimento de 
regularização fundiária

Publica a IN 105 que 
regulamenta o 

Programa Titula Brasil 

Lançamento do 
Programa Titula Brasil

(sistema e App)

Sistemas com 
problemas 
crônicos Primeiras entregas

2019

Julho

Fevereiro

Janeiro

JaneiroDezembro

DezembroDezembro

julho

Histórico



Plataforma 

de Governança

Territorial

Simplificar e Acelerar a 

titulação das ocupações em 

terras públicas

3

Base de Dados

Unificada e

Integrada

Aperfeiçoar a qualidade das 

informações para melhoria na 

gestão e tomada de decisão

Automação e

Interoperabilidade

nos Sistemas Legados

Agilizar a execução dos 

processos de titulação nos 

sistemas atuais 

Pilares das primeiras entregas

- Ação com foco no cidadão      - Maior eficiência na prestação de serviço



Integrar e desburocratizar
os processos de negócio do INCRA

Acelerar o processo de análise e  emissão de títulos

4

Acelerar o processo de  Reforma Agrária

Promover a transformação digital do INCRA 

frente a sua cadeia de valor produtiva

Aperfeiçoar a governança fundiária e territorial 

através de visões analíticas

Promover a unificação dos cadastros

Projeto: Plataforma de Governança





“O objetivo do Programa é ampliar o alcance dos serviços do Incra 
e agilizar os processos de regularização fundiária por meio de 
Acordos de Cooperação Técnica com prefeituras municipais”

Prefeitura e INCRA INCRA

Vistorias

Coleta de informações

Requerimentos Instrução
análise e 
decisão

Processo controlado e monitorado pelo Incra



Módulo 
Web

Criar

Planos

Atribuir

Planos

APP

Preencher

Formulário

Capturar

Fotos e 

Vídeos

API CPF 

Light

Enviar dados para 
Módulo Web

API Sigef

Funcionamento do aplicativo



O uso do Aplicativo pelo Incra e 
Prefeituras vai possibilitar:

 Aumentar a quantidade de coletas de documentos e requerimentos;

 Padronizar os trabalhos de campo;

 Reduzir os custos operacionais;

 Digitização e interoperabilidade dos serviços;

 Validação de dados em bases públicas de forma automatizada;

 Dar celeridade ao processo e reduzir o tempo para a decisão; e

 O efetivo planejamento, controle e monitoramento das ações de titulação.



Adesão pelas prefeituras



www.incra.gov.br





Vídeo sobre o Programa Titula Brasil





Obrigado !

Geraldo Melo Filho
Presidente do Incra

www.incra.gov.br
titulabrasil@incra.gov.br


