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D, 11 DE OUTUBRO DE 2010 ..

o CONSELHO DlRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE
- , I

COLONIZA<;AO E REFORMA AGRARIA - INCRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-
Lei n° 1.110, de 09 de julho de 1970, alterado pela Lei n° 7.231, de 23 de outubro de 1984, por seu
Presidente, no uso das atribuiyoes que the sao conferidas no ~. 21, Inciso VII da Estrutura
Regimental, aprovada pelo Decreto n° 6.812, de 3 de abril de 2009, e com 0 Art. 122, Inciso VI, do
Regimento Interno do INCRA, aprovado pela PortariaIMDA/NQ 20, de 8 de abril de 2009, tendo em
vista a decisao adotada em sua 61Y Reuniao, realizada em 11 de outJbro de 2010, e

Considerando a necessidade de regulamentar 0 processo administrativo de ratificac;ao
das alienayoes e concessoes de terras devolutas efetuadas pelos Estados· na faixa de fronteira,

. resolve:

Art. 1° Aprovar a Instruyao Normativa n° 63, de 11 de butubro de 2010, que "Dispoe
sobre 0 procedimento administrativo de ratificayao das alienayoes e Iconcessoes de terras devolutas
efetuadas pelos Estados na faixa de fronteira". \

Art. 2° Esta resoluyao entra em vigor na data da sua publicayao.



Disp5e sobre 0 I procedimento administrativo de
ratificayao das alienayoes e concessoes de terras
devo1utas feitas pchos Estados na faixa de fronteira.

o PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;Ao E REFORMA
AGRA.RIA - INCRA, no uso das atribuiyoes que 1heconfer em q inciso VII, do art. 21, da Estrutura
Regimental aprovada pe10 Decreto 6.812 de 03 de abri1 de 2?09 e 0 inciso V, do art. 122, do
Regimento Interno desta Autarquia, aprovado pe1a Portaria MIJ>AIN°20, de 08 de abri1 de 2009,
RESOLVE:

CAPITULO I
DO OBJETIVO E DA FUNDAMENTAqAo LEGAL

Art. 1° Regu1amentar 0 processo administrativo de ratificlyao das alienayoes e concessoes de
terras devo1utas efetuadas pelos Estados na faixa. de fronteira, com fundamento nos seguintes
diplomas 1egais:

I
II - Art. 2°, § 1°, da Lei nO4.504, de 30 de novembro de 1964;

IV - Decreto-Lei n° 1.414, de 18 de agosto de 1975, com as a1terayoes introduzidas pe1a Lei
n° 6.925, de 29 de junho de 1981, regu1amentado pe10 Decretolno 76.694, de 28 de novembro de
1975;

I
V - Art. 6°, da Lei n° 8.629 de 25 de fevereiro de 1993;

VI - Lei nO9.871, de 23 de novembro de 1999, com as a1lerayoes introduzidas pe1as Leis nOs
10.164/00, 10.363/01 e 10.787/03; I

VII - Lei nO10.267, de 28 de agosto de 2001, regu1amentada pe10 Decreto nO4.449 de 30 de
outubro de 2002, alterado pe10 Decreto n° 5.570 de 31 de outubro de 2005.



CAPITULO II
DAS DISPOSI<;OES GERA1i

Art. 2° Os titulos de dominio que tern origem em alienayoes ou concessoes de terras
devolutas feitas pelos Estados na faixa de fronteira de dominio da Uniao Federal ou que nao
contaram, a epoca, com 0 previo assentimento do Conselho de Seguranya Nacional, san nulos de
pleno direito, salvo se submetidos a processo de ratifica<;ao.

Art. 3° Poderao ser ratificadas as alienayoes e concessoes de terras devolutas efetuadas pelos
Estados: I

I - na faixa de ate 66 km de largura, a partir da linha de tronteira, no periodo compreendido
entre a vigencia da Constituiyao da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de
1891 ate a vigencia da Lei n° 4.947, de 06 de abril de 1966.

II - na faixa de 66 a 150 km de largura, a partir da linha de fronteira, no periodo
compreendido entre a vigencia da Lei n° 2.597, de 12 de setembro de 1955 ate a vigencia da Lei n°
4.947, de 06 de abril de 1966.

Art. 4° Tambem poderao ser ratificadas as alienayoes e concessoes de terras devolutas de
dominio dos Estados, por estes efetuadas sem 0 previa assenti ento do Conselho de Seguranya
Nacional:

I - na faixa de 66 a 100 km de largura, a partir da linha de fronteira, no periodo entre a
vigencia da Constituiyao da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934 ate a
vigencia da Lei nO2.597, de 12 de setembro de 1955;

II - na faixa de 100 a 150 km de largura, a partir da linpa de fronteira, no periodo entre a
vigencia da Constituiyao dos Estados Unidos do Brasil, de 10 d1 novembro de 1937 ate a vigencia
da Lei n° 2.597, de 12 de setembro de 1955.

Art. 5° Podera ser ratificado 0 titulo de dominio cujo processo de ratificayao tiver sido
deflagrado ate 31 de dezembro de 2003, por iniciativa do particular, conforme estabelecido pela Lei
n° 10.787/03.

Art. 6° 0 titulo de ratificayao sera conferido ao atual titular do im6vel que comprove a posse
sobre a area, bem como 0 cumprimento da funyao social da propr·edade.

§ 1° A fun<;ao social e cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, os
seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado, em conformidade com os parametros estabelecidos
no art. 6° da Lei n 8.629/93;

III - observancia das disposiyoes que regulam as relayoes de trabalho, e
. I

IV - explorayao que favoreya 0 bem-estar dos proprietarios e dos trabalhadores.



§ 2° A demonstrayao do atendimento do cumprimento da funyao social da propriedade
observara 0 disposto nesta instruyao normativa, ressalvado procedimento diferenciado para as
pequenas e medias propriedades com areas de ate 15 (quinze) mo~ulos fiscais.

Art. 7° 0 titulo originario outorgado pelos Estados podera ser ratificado total ou
parcialmente, sendo parcial nos casos de sucessivos desmembramentos de imoveis.

Art. 8°Nao poderao ser ratificados os titulos de dominio rrferentes a imoveis rurais com area
inferior a frayao minima de parcelamento, salvo aqueles cujos desmembramentos foram levados a
registro antes de 12 de dezembro de 1972, conforme disposto ~os §§ 3° e 4°, do art. 8°, da Lei n°
5.868/72.

Art. 9° Compete a Divisao de Ordenamento da Estrutura Fundiaria processar, instruir e
analisar os pedidos de ratificayao. I

Art. lOA competencia decisoria encontra-se definida de acordo com a area do imovel rural
cujo titulo de dominio e objeto de ratificayao, competindo:

II - ao Comite de Decisao Regional, nos casos de imovel com area superior a 15 modulos
fiscais, ate 0 limite constitucional de 2.500 hectares.

Paragrafo unico. Nos pedidos de ratificayao relativos a area superior ao limite constitucional,
o Presidente do INCRA devera remeter os autos ao Congresso Nacional, para previa aprovayao, nos
termos do §1°, do art. 188, da Constituiyao Federal.

CAP~TULO III I
DA INSTRUc;AO DO PROCE1S0

Art. 11 A ratificayao sera precedida de processo admini~trativo, 0 qual deve estar instruido
com a seguinte documentayao:

I - copia de documento de identificayao pessoal com foto do requerente e do c6njuge quando
for 0 caso;

II - copia do comprovante de inscriyao no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurfdica (CNPJ), conforme 0 caso;

III - estatuto ou contrato social da empresa e suas respectivas alterayoes, passados por
certidao de Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, quando 0 interessado for pessoa
juridica;

IV - cadeia sucessoria ininterrupta do imovel, a partir da titulayao originaria, caso tenha
ocorrido transferencia a terceiros, acompanhada das copias das ertidoes de transmissao do imovel
rural;

V - planta e memorial descritivo de mediyao e demarcayao do imovel, resultante de
levantamento topografico;



VI - c6pia do Certificado de Cadastro de Im6vel Rural (CCIR) atualizado, com a Taxa de
Serviyos Cadastrais quitada;

VIII - declarayao firmada pelo interessado da inexistenc~a de litigios e/ou sobreposiyao de
area, bem como nao ser proprietario de outro im6vel rural, nos dasos previstos no caput do Art 13
desta Instruyao Normativa conforme modelo ANEXO V.

. § 10 Quando 0 interessado for pessoa juridica, deverao tstruir 0 processo os documentos
pessoais do representante legal da empresa, mencionados nos incilos I e II deste artigo.

§ 2° Em se tratando de pessoa fisica ou juridica estrangeira, tambem deverao ser observados
os requisitos das Leis n. 5.709/71 e 6.634/79. I

§ 3° Quando a ratificayao incidir sobre a pequena e a media propriedade, ate 0 limite de 15
m6dulos fiscais, podera ser utilizado 0 material cartografico 9isponivel ou memorial descritivo
con stante nos registros imobiliarios para elaborayao de novas peyas tecnicas, suprindo 0 disposto no
item V deste artigo.

Art. 12 Ap6s a autuayao do processo, a Superintendencia Regional ou Unidade Avanyada,
providenciara:

I - planta de situayao, em escala compativel, que identipque a localizayao do im6vel em
relayao it faixa de fronteira;

II - consulta aos 6rgaos federais competentes sobre a POlssivel localizas:ao do im6vel a ser
ratificado em terras indigenas, remanescentes de quilombos, de inreresse ambiental ou minerario.

III - vistoria para comprovayao da funyao social da proprifdade, no caso de im6vel com area
acima de 15 m6dulos fiscais ou, se 0 interessado for proprietario qe mais de urn im6vel rural;

§ 1° 0 ingresso no im6vel rural acima de 15 m6dulbs fiscais deve ser precedido de
comunicayao escrita ao interessado, com antecedencia minima de tres dias uteis.

§ 2° Obtidos os valores do Grau de Utilizayao da Terra (GUT) e Grau de Eficiencia na
Explorayao (GEE) com base no Laudo de Fiscalizayao serao atualizados os dados cadastrais no
SNCR visando it classificayao fundiaria do im6vel.

§ 3° Ptocedida a atualizayao cadastral do im6vel, serao encaminhados ao interessado, atraves
de correspondencia com aviso de recebimento (AR) a Declarayao para Cadastro de Im6vel Rural
(DP), bem como offcio informando a situayao cadastral encontrada, sendo-lhe concedido, a partir do
seu recebimento, 0 prazo de 15 (quinze) dias para interposiyao delrecurso administrativo.



CAPITULO IV
DO CUMPRIMENTO DA FUN<;AO

Art. 13 Quando 0 interessado for possuidor de apenas m im6vel rural que nao exceda 0

limite de 15 m6dulos fiscais, a Declara<;ao para Cadastro de Im6veis Rurais (DP) atualizada
constituir-se-a em documento habil para comprova<;ao das co~di<;oes de uso e explora<;ao, com
respaldo no art. 40 do Decreto- Lei nO 1.414 de 18 de agosto de 19r'

Paragrafo Unico. Fica facultado ao INCRA a realiza<;~o de vistoria sempre que houver
dlividas relativas aos dad os declaratorios do interessado, mediantJ previa notifica,ao. .

Art. 14 Quando 0 processo de ratifica<;ao tratar de pequena ou media propriedade e 0

interessado for proprietario de dominio de outros im6veis rurais, nao excedendo 0 somat6rio de 15
m6dulos fiscais, sera realizada vistoria de fiscaliza<;ao,utilizand 0 modelo de laudo de fiscaliza<;ao
constante do ANEXO I, conforme § 2° do Art. 6° da Lei nO8.629/ 3.

§ 1° para fins de atendimento ao disposto no caput deste artigo, fica facultado ao INCRA a
possibilidade de formaliza<;ao de Convenios, Termos de Co era<;ao Tecnica ou instrumentos
congeneres;

§ 2° 0 INCRA podera a seu criterio solicitar ao int ressado a apresenta<;ao de laudo
agron6mico atualizado para aferimento da fun<;ao social da prlpriedade acompanhado da devida
Anota<;aode Responsabilidade Tecnica - ART.

Art. 15 Quando se tratar de ratifica<;ao de im6veis acim de 15 m6dulos fiscais, 0 INCRA
procedera a vistoria de acordo com 0 Manual de Obten<;aode Terras e Pericias Judiciais, atendendo
aos parametros constantes no art. 6° da Lei nO8.629/93.

Art. 16 No caso de im6vel ocupado que tenha impossibllitada a aferi<;aodas condi<;oes de
uso e explora<;ao, a comprova<;ao dos requisitos necessarios ratifica<;ao reportar-se-a ao ana
agricola imediatamente anterior a data da ocupa<;ao.

CAPITULO V
DA ANALISE DO PROCESS

Art. 17 A Divisao de Ordenamento da Estrutura Fu I diaria analisara os processos de
ratifica<;ao, observando:

I - se 0 processo foi iniciado antes de 31 de dezembro e 2003, conforme artigo 5° desta
Instru<;aoNormativa;

II - se os documentos estao em conformidade com s dados do Sistema Nacional de
Cad~stro Rural relativos ao im6vel, bem como se 0 requerente 1possuidor de urn ou mais im6veis
ruralS;

III - se as pe<;as tecnicas apresentadas atendem as e igencias contidas nesta Instru<;ao
Normativa;



IV - se a cadeia dominial apresentada tern origem em lienayao ou concessao feita pelo
Estado;

V - se a dimensao atual do im6vel esta dentro das lim'tayoes constitucionais e legais da
epoca da concessao ou alienayao originaria, e

VI - se, em razao da localizayao do im6vel e do periodo m que foi efetuada a alienayao ou
concessao estadual, a ratificayao se faz necessaria.

§ 1° Para verificayao do que trata 0 inciso V deste artifo, a Divisao de Ordenamento da
Estrutura Fundiaria utilizara como referencia 0 quadro-resumo qos limites constitucionais e legais
para alienayao e concessao de terras devolutas na faixa de frontIira constante no ANEXO II desta
Instruyao Normativa.

§ 2° Constatando-se que a documentayao existente nao at
l
nde as exigencias desta Instruyao

Normativa, 0 interessado devera ser notificado para complementar a instruyao do processo ou sanar
os vfcios encontrados.

§ 3° Havendo duvida com relayao a planta e ao m morial descritivo de mediyao e
demarcayao, 0 INCRA podera deslocar servidor habilitado para verificar a regularidade. dos dados
neles contidos, mediante previa notificayao do interessado.

Art. 18 Conclufda a analise de que trata este Capitulo e ve ificado 0 enquadramento do tftulo
originario nas hip6teses dos artigos 3° e 4° desta Instruyao N rmativa, 0 Chefe da Divisao de
Ordenamento da Estrutura Fundiaria submetera ao Superinten ente Regional parecer conclusivo
sobre a ratificayao dos registros imobiliarios que compoem 0 im6vel ou, ainda, sobre seu
indeferimento.

Art. 19 Nos processos de ratificayao que envolvam areas superiores a 15 m6dulos fiscais, 0

Chefe da Divisao de Ordenamento da Estrutura Fundiaria devera ncaminhar os autos com parecer a
Procuradoria Regional, para posterior apreciayao pelo Comite de Decisao Regional.

Art. 20 A Procuradoria Regional tambem devera lr ouvida quando constatada a
sobreposiyao de registros sobre uma mesma area ou a existencia de litfgios sobre a posse.

Art. 21 0 parecer da Procuradoria Regional conters. ana ise juridica fundamentada sobre a
regularidade da instruyao processual e possibilidade de ratificaya .

Art. 22 Aprovada a ratificayao, 0 Superintendente Re I'onal encaminhara a Diretoria de
Ordenamento da Estrutura Fundiaria (DF) a Relayao de Beneficiarios da Ratificayao, conforme

. modelo ANEXO III, acompanhada de parecer circunstanciado, 11mobservancia ao disposto no art.
3°, II, do Decreto n° 85.064/80.

Art. 23 A Relayao de Beneficiarios da Ratificayao deVjra ser submetida ao Conselho de
Defesa Nacional (CDN), em observancia ao disposto no art. 2° do Decreto-Lei n° 1.414/75.

Art. 24 Os processos de ratificayao relativos a tftulos de domfnio de area atual superior ao
limite constitucional de 2.500 hectares serao remetidos ao Congr sso Nacional.



Art. 25 Aprovada a ratificac;ao e obtido 0 assentimento dF que tratam os artigos 22 e 23, a
Divisao de Destinac;ao e Integrac;ao Institucional (DFR-2) provid~nciani a publicac;ao da Relac;ao de
Beneficiarios da Ratificac;ao em Boletim de Servic;o do INCRAI e emitira os titulos de ratificayao
conforme modelo ANEXO IV a serem assinados pelo Superintendente Regional.

Art. 26 Constatando-se, em qualquer fase do processo, que 0 titulo de concessao ou de
alienayao nao contem vicio que tome necessaria a ratificayao, 0 interessado sera comunicado da
respectiva decisao conforme modelo ANEXO VI.

Art. 27 Indeferido 0 pedido de ratificayao, 0 INCRA declarara nulo 0 titulo de alienayao ou
concessao, com publicayao da decisao no Diario Oficial da Uhiao e notificayao do interessado
atraves de correspondencia com aviso de recebimento, das rakoes do indeferimento, sendo-Ihe
facultada a interposiyao de recurso no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciencia da
decisao.

Art. 28 Vencido 0 prazo recursal e mantida a decisao de indeferimento da ratificayao, 0

INCRA promovera 0 cancelamento dos correspondentes registros imobiliarios objeto do
requerimento de ratificayao, conforme estabelece 0 §lo, do art. 1°, da Lei n° 9.871/99.

CAPITULO VI
DOSRECURSOS

Art. 29 0 recurso administrativo interposto contra 0 laudo de vistoria sera julgado pelo
Superintendente Regional ou Comite de Decisao Regional, observada a competencia estabelecida no
art. 10 desta Instruyao Normativa, no prazo de 30 (trinta) dias, ouvida a Divisao de Ordenamento da
Estrutura Fundiaria - SR(OO)F,e/ou a Procuradoria Regional, conforme 0 carater da insurgencia.

Art. 30 0 recurso administrativo interposto contra 0 inde~erimento do pedido de ratificayao
sera julgado nas seguintes instancias:

1- Comite de Decisao Regional, nos casos em que a deci ao final couber ao Superintendente
Regional; I

II - Conselho Diretor, nos casos em que a decisao fi al couber ao Comite de Decisao
Regional.

Paragrafo Dnico. 0 recurso sera dirigido a autoridade qut proferiu a decisao, a qual, se nao
. reconsiderar no prazo de cinco dias, 0 encaminhani a autoridade rPerior.

CAPITULO VII
DISPOSI<;:OESFINAlS

Art. 31 0 titulo de ratificayao expedido pelo INCRA tera forya de escritura publica e sera
levado ao competente Cart6rio do Registro de Im6veis, para fins de averbac;ao, pelo interessado.

Art. 32 0 INCRA podeni firmar convenios para execuyao das ayoes de ratificayao.

Art. 33 A ratificac;ao incidira sobre os registros imobilia lios, individualmente considerados,
observadas as seguintes situayoes:



I - quando 0 processo de ratificac;ao for instruido com ~ec;as tecnicas georreferenciadas, e
certificadas pelo INCRA, 0 titulo de ratificac;ao incidinl sobr1 a area efetivamente encontrada,
procedendo-se a retificac;ao concomitantemente a averbac;ao da ratificac;ao junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis;

II - quando 0 processo de ratificac;ao for instruido com PEc;as tecnicas nao certificadas pelo
INCRA, 0 titulo de ratificac;ao incidira sobre 0 registro, desde qUF a area e 0 perfmetro levantados a
campo sejam compatfveis com a area eo perfmetro descritos no r~spectivo registro imobiliario.

Paragrafo Unico. 0 disposto neste artigo nao se aplica ao imovel cujo perfmetro descrito no
registro imobiliario nao for passivel de reconhecimento a campo atraves de procedimentos usuais de
agrimensura, em raziIo de distory5es ou inconsistencias de qUalqurr natureza.

Art. 34 0 interessado e isento de custas e emolument<ps, salvo pelas diligencias de seu
exclusivo interesse, podendo 0 INCRA cobrar valor fixado o~cialmente proporcional a despesa
estimada, para custeio das vistorias a serem realizadas nos imovet

Art. 35 As situac;5es nao previstas nesta Instruyao N0,jmativa deverao ser submetidas a
apreciayao da Procuradoria Regional.

Art. 36 Fica revogada a Instruc;ao Normativa/INCRAIN° j8, de 16/09/2008.

Art. 37 Os anexos desta Instruc;ao Normativa serilo publicados na integra no Boletim Interno
e no sitio da Autarquia.

Art. 38 Esta Instruc;ao entra em vigor na data de sua publicmc;ao.

1V1~lh lll,~'
ROLF HACKBART



MINISTERIO DO DESENVOL VIMENTO AGRA.RIO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;Ao E REFORMA AGRA.RIA

DlRETORIA DE ORDENAMENTO DAESTRUfURA FUNDIARIA
COORDENA<;Ao GERAL DE REGULARIZA<;Ao FUNDIARIA

- 1_
LAUDO DE FISCALIZAC;:AO/RATIiCAC;:AO

1.1. InformalYoes Pessoais
CPF I Data de nascimento

Tipo de documento de identifica~ao Orgaa emissor documento

1.2. InformalYoes do(a) conjuge/companheiro(a)
CPF I Numero do documento de identifica~ao

1.3. Se esp6lio
Nome do inventariado

Anexos:
Termo de nomealYao do inventariante
( ) Sim ( ) Nao

1.4. Pessoa Juridica

~oine da Empresa

IdeJifiCalYaO dos Herdeiros
( ) Slim ( ) Nao

Especie de
atividade(J)

Anexos
Juntar 0 contrato social e suas alteralYoes, caso seja sociedade de responsabilidade limitada, ou estatuto social, no caso de
sociedade anonima.
Condominio

( ) Sim ( ) Nao
Em caso de afirmativo, relacionar os dados
pessoais de todos os condominos, conforme
item 1.1 e 1.2.

(1) Consultar Tabela Destina<;aoImovel Rural do Manual de Orienta<;iiopara Preenchimento da Declara<;iiopara Cadastro
de lmoveis Rurais



Area total registrada:
Area medida:

M6dulo fiscal do mU~icipio:

Area constante no municipio sede do im6vel:

Forma de
aquisiyao

Registro/
matrfcula

I
,Total , I

IMOVEIS RURAIS PERTENCENTES AO PROPRIETARIQ E QUANTIDADE.

I

No Pais: I
No municipio:

FORMA EXPLOR. SITUA<;:Ao DA CUL TUM
NOME PRODUTO I-ISOLADA AREA AREA QUANTID. UNIDA-
DO PRINCIPAL II - CONSORc. PLANTADA EM E¥ _ COLHIDA COLHIDA DE
PRODUTO III - SUCEssAo (ha) FORMA<;:AO PRODU<;:AO (ha)



INFORMAc;OES SOBRE PECUAR!A E
PEQUENOS ANIMAlS

I BOVINOS

IOUTROS

IOb .. m"O'

__ ~ __ I__ ---1
I

I DISCRIMINAc;AO
CULTURAS DE CICLO LONGO
CULTURAS DE CICLO MEDIO
PASTAGENS NAO CULTIVADAS I
PASTAGENSPLANTADAS
RESERVA LEGAL
PRESERVA~AOPERMANENTE
COM COBERTURA FLORESTAL NAO A VERB ADA
INAPROVEITAVEL
APROVEITAVEL MAS NAO UTILIZADA

I AREA (ha)

I TOTAL
I Observal,:30:

Area (%)
Terras motomecanizadas
Terras motomecanizaveis I
Terras mecanizaveis a tra<;ao animal I
Terras adequadas a pastagens I
Areas de preserva<;ao permanente e/ou reserva legal I
Areas inaproveitaveis I

I Total

[ Observal;oes:



DISCRIMINA<;Ao
Assalariados registrados
Assalariados nao registrados I
Trabalhadores eventuais I

b) Relayao dos Assalariados.

DISCRIMINA<;Ao I }JUMERO AREA (ha)

b---==_ -==_- j-----

Arrendatirios
Parceiros
Posseiros

NOME tREA (ha)

I I

7.3. Familias residentes com consentimento do proprietari1.

NOME !----~_-=-=-_NU-=-_~I=M-=-_E-=-_R-=-_O-=-~==_

I
I

SITUA<;Ao



8. INFORMAc;OES COMPLEMENTARES.

9. CONCLUSAO.



QUADRO-RESUMODOS LIMITES CONSTlTUClONAlS E LEGAlS PARA ALIENAc;AO E
CONCESSAO DE TERRAS DEVOLUTAS NA FAlXA DEFRONTElRA/FAlXA DE

SEGURANc;A NAClONAL

CF DE 24.01.1891 1. Dentro de 66 kIn - 13.068 ha - S6 Uniao (Estado: passive1 de
A ratifica<;ao)

CF DE 16.07.1934 2. Fora de 66 km - LIVRE - Estado.
CF DE 16.07.1934 1. Denlro de 66 km - 10.000 ha - S6fniao (Estado: passivel de

A ratifica<;ao)
DL. 1.164 de 18.03.1939 2. De 66 km a 150 kIn - 10.000 ha - stados, com anuencia do CSN

3. Fora dos 150 km - 10.000 ha - Es ados.
1. Dentro de 66 km - 2.000 ha - S6 Uniao (Estado: passlve1 de

DL. 1.164 DE 18.03.1939 ratifica<;ao)
A 2. De 66 kIn a 150 kIn - 2.000 ha - Estados, com anuencia previa do

EC 10 DE 09.11.1964 CSN 1
3. Fora dos 150 km - 10.000 ha - Es ados.
1. Dentro de 66 kIn - 2.000 ha - S6 Uniao (Estado: passive! de

EC 10 DE 09.11.1964 ratifica<;ao)
A 2. De 66 kIn a 150 kIn - 2.000 ha - Estados, com anuencia previa do

L. 4.947 DE 06.04.1966 CSN
3. Forados 150 km-10.000 ha-Estados.



MINISTERIO DO DESENVOL VIMENTO AGRARIO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAc;:Ao E REFORMA AGRARIA - INCRA

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO

RELAc;:Ao DE PROCESS OS DE RATIFICAc;:Ao PARA ASSENTIMENTO DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL (ART. 2° DO DECRETO-LEI W
1 A 14175)

NUMERO NOME DO DENOMINAc;:Ao AREA MODULOS MUNICIPIO/UF FAIXADE REGISTRO COMARCAI
DO BENEFICIARIO CPF/CNPJ DOIMOVEL (ha) FISCAIS FRONTEIRA oFiclo

PROCESSO

I

SUPERINTENDENTE REGIONAL
Data: / / -



ANEXO IV

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA -INCRA

1 - CARACTERisTICAS DO TiTULO

ESPECIE:

ITiTULO DE RATIFICACAo

1.1-WDOTiTUlO 11.2 -DATA 1.3 - lOCAL DE EMISsAo .4 - UF 1.5 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

2 - OUTORGANTE

INSTITUTO NACIONAl DE COlONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

3 - OUTORGADO(S)

3.1 - NACIONALIDADE 3.2 - ESTADO CIVil 3.3 - PROFISsAo I ATIVIDADE PRINCIPAL

I

3.4 - CPF/CNPJ

3.5 - W RG I ORGAO EXPEDIDOR
I

3.9 - CODIGO DO BENEFICIARIO3.6 - DATA DE NASCIMENTO 3.7 - NATURALIDADE 3.8 - UF
I

3.10- CONJUGE DO OUTORGADO(A)

I
3.11 - NACIONALIDADE 3.12 - ESTADO CIVil 3.13 - PROFISsAo I ATIVIDADE PRINCIPAL 3.14 - CPF/CNPJ

3.15 - W RG 16RGAO EXPEDIDOR
I

3.19 - CODIGO DO BENEFICIARIO3.16 - DATA DE NASCIMENTO 3.17 - NATURALIDADE r18

-

UF

4 - CARACTERisTICAS DO IMOVEl

4.1 - JDENTIFICACAo DO IMOVEl 4.2 - NUMERO(S) DO(S) lOTE(S) 4.3 - DENOMINACAO DA GLEBA

4.4 - MUNiCiPIO 4.5 - UF 4.6 - CODIGO DO IMOVEl NO SNCR 4.7 - AREA TOTAL RATIFICADA (ha)

I
4.8 - AREA POR EXTENSO

I

PlANTA E MEMORIAL DESCRITIVO, EM ANEXO, INTEGRAM 0 PRESENTE TiTULO E DEVERAo, IGUAlMENTE, COMPOR 0 REGISTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE.

4.9 - DATA I 4.10 - RESPONSAvEl PELA MEDIC;AoIDEMARCAC;Ao 4.11 -IDENTIFICAC;Ao DO CREA 4.12 - NUMERO DA CERTIFICACAo

REGISTROrS) IMOBILIARIO S) EM NOME DOIS OUTORGADOIS)

413 - TRANSCRICAo I 4.1,4 - L1VRO 4.15 - FOlHA I 4.16-AREA 4.17 - REGISTRO 4.18 - DATA 4.19 - OFiclO 4.20-COMARCA 4.21 - UF
MATRiCULA N' FICHA

5 - CONCEssAo ORIGINAL

5.1 - CONCEDENTE 5.2 - CONCESSIONARIO ORIGINAL

5.3 - DENOMINACAo DO IMOVEl ORIGINAL 5.4 - DATA DA CONCESsAo 5.5 - AREA DA CONCEssAo

5.6 - TRANSCRICAO 5.7 - DATA 5.8 - OFiCIO 5.9 - L1VRO 5.10 - FOlHA 5.11 - COMARCA 5.12 - UF

6 - ASSENTIMENTO PREVIO DO CONSElHO DE DEFESA NACIONAl (CDN) I

6.1 - NUMERO DO OFiclO 6.2 - DATA

I



TESTEMUNHA
RG:
CPF:

o INSTITUTO NACIONAl DE COlONIZAc;Ao E REFORMA AGRARIA - INCRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-lei nO 1.110, de 09 de
julho de 1970, alterado pela lei n.o 7.231, de 23 de outubro de 1984, revigorada pelo Decreto IlegiSlativo n.o 02, de 29 de margo de 1989,
pUbl.icado no Diario Oficial da Uniao de 31 de margo de 1989, com sede em Brasilia/OF, competen, cia administrativa em todo territorio nacional,
CNPJ n.o 00.375.972/0001-60, com fundamento no art. 5°, § 1°, da Lei nO 4.947, de 06 de abril de 1966, no Decreto-Lei n.o 1.414, de 18 de
agosto de 1975, com as alteragoes introduzidas pela lei nO 6.925, de 29 de junho de 1981, reg~amentadO pelo Decreto n° 76.694, de 28 de
novembro de 1975, e na lei nO 9.871, de 23 de novembro de 1999, e tendo em vista 0 que consta dots) respectivo(s) processors)
administrativo(s) (referido no Quadro 01, item 1.5), confere ao(s) OUTORGADO(s) (qualificad (s) no Quadro 03) 0 presente TiTULO DE
RATIFICAc;Ao (constante do anverso), conferindo validade ao destaque do patrim6nio pub ico para 0 particular do imovel em objeto
(caracterizado no Quadro 04), realizado por meio de concessao/alienagao de terras devolutas pei 0 Estado (como especificado no Quadro 05),
efetuada na faixa de fronteira de dominio da Uniao Federal ou efetuado sem 0 previa assentimentp do entao Conselho de Seguranga Nacional.
De acordo,com 0 paragrafo unic9 do Art. 5° do Decreto-lei n.o 1.414, de 18.08.75, com redafao dada pela lei n.o 6.925, de 29.06.81,0
""eole TITULODERATIFICACAOtem '"'' de e",it,,, ,Obli" e de",' ,e, le"do "Reg'T de Im',e', "" '"' de "ell""o

Superintendente Regional IOU TOR GAD 0
(rePrsentante legal ou procurador)

TESTEMUNHlA
RG:
CPF:



MTEXO V
MODELO DE DECLARAc;AO

DECLARA<;AO

DECLARO, sujeitando-me as penas da Lei, que 0 im6vel rural registrado sob 0 n°

................ , no Cart6rio de Registro de Im6veis da Comarca de , localizado no

Municipio do Estado , com area de hectares, com Certificado de

Cadastro de Irn6vel Rural (CCIR) nO , cujo titulo dbrninio origina-se de alienayao ou

concessao feita pelo Estado em faixa de fronteira, nao tern sobreposiyao de titulos.

Declaro, ainda, que nao sou titular de dorninio de outro im6vel rural no territ6rio

nacional e que desconheyo a existencia de litigio sobre a posse da area.

DADOS DO DECLARANTE
NOME:
RG:

de de,--- --



Comunico que 0 requerimento de ratificayao formulado por Vossa Senhoria, que ensejou a
abertura do Processo/lncra nO , foi indeferido em
razao da DESNECESSIDADE DE RATIFICA<;AO pela Uniao Federal da concessao ou alienayao
origimiria feita pelo Estado, nao se enquadrando, portanto, nas hip6te es do art. 1° do Decreto-Lei nO
1.414, de 18 de agosto de 1975, com redayao dada pela Lei nO 6.925, de 29 de junho de 1981.


