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q, CONSELHO DI~TOR DO INSTI~UTO NACIONAL DE
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 Art I 21, Inciso VII da Estrutura
Regimental, aprovada pelo Decreto n° 6.812, de 3 de abril de 2009, elcom 0 Art. 122, Inciso VI, do
Regimento Interno do INCRA, aprovado pela Portaria/MDA/NQ 20, ~e 8 de abril de 2009, tendo em
vista a decisao adotada em sua 616a Reuniao, realizada em 21 de outubro de 2010, e

Considerando a necessidade de regulamentar 0 processo dj cobranya e recebimento dos
creditos Instalayao, concedidos aos beneficiarios do Programa Naciorlal de Reforma Agraria.

Art. 1° Aprovar a Instruyao Normativa nO64, de 21 de outbro de 2010, que "Estabelece
os procedimentos para cobranya e recebimento dos creditos InstalayaJ, concedidos aos beneficiarios
do Programa Nacional de Reforma Agraria.".



INSTRU<;:Ao NORMA TIV AIINCRAIN'64 Dr 21 DE OUTUBRO DE 2010.

Estabelece os procedimentos para cobranya e
recebimento dos creiditos Instalayao, concedidos aos
beneficiarios do Pmgrama Nacional de Reforma
Agraria.

9 PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE CpLONIZAC;AO E REFORMA
AGRARIA - INCRA, no uso das atribuiyoes que the sao conferidas pelos incisos VI e VII da
Estrutura Regimental do INCRA aprovada pelo Decreto n. 6.812, de 3 de abril de 2009, resolve:

CAPITULO I
DO OBJETIVO E DA FUNDAMENTAC;~O LEGAL

Art. 10 Estabelecer os procedimentos para a cobran,a e recebi~ento dos pagamentos decorrentes
dos Creditos Instalayao concedidos pelo Instituto Nacional de 90lonizayao e Reforma Agraria -
INCRA, em suas distintas modalidades, em acordo com as peyaf. tecnicas contidas nos processos
administrativos 54.000.002379/2008-87 e 00407.002678/2009-09 e com fundamento nos seguintes
atos:

I. Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964;
II. Lei nO8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e alterayoes;
III. Medida Provis6ria nO2.183-56, de 24 de agosto de 2001;
IV. Lei n° 10.522, de 19 dejulho de 2002;
V. Decreto n° 59.428, de 27 de outubro de 1966;
VI. Resoluyao CCFGTS n. 371, de 19 de outubro de 2001;
VII. Norma de Execuyao INCRA/n°. 23, de 21 de maryo de 2002;
VIII. Norma de Execuyao INCRA/n°. 79, de 26 de dezembro de 2008;
IX. Norma de Execuyao INCRA/no. 84, de 2 de setembro de 2009;
X. Norma de Execuyao INCRA/DD n. 86, de 04 de novembro db 2009.

CAPITULO II
DOS CRITERIOS PARA A APURA<;:Ao DO VALOr DAS PRESTA<;:OES

Art. 2° As modalidades de creditos instalayao concedidos de acordo com as Instruyoes
Normativas do INCRA, terao prazo de financiamento de vinte anbs, com prazo de carencia de tres
anos.

§ 1° 0 prazo de carencia sera computado a partir da:

a) data da comprovayao da aplicayao efetiva dos recursos mediante Termo de Recebimento
devidamente assinado pelo tomador, ou mediante recibos e/ou notas fiscais, quando nao
houver Termo de Recebimento; ou

b) data da comprovayao da liberayao da ultima parcela ao beneficiario, caso se refira a
modalidade Credito Ambiental.



§ 2°. Os pagamentos serao efetuados em dezessete prestavoes anuais e sucessivas, vincendas a
partir do dia, mes e ano de vencimento do prazo de carencia.

§ 3°. Incidini sobre 0 valor dos creditos concedidos, a taxa db correvao anual, igual a utilizada
pelo Programa de Agricultura Familiar - PRONAF para a modalidade Pronaf "A" - Inicial.

§ 4°. Vencido 0 prazo para pagamento realizado ap6s 0 vencimento da prestavao anual, incidini:
a) multa de mora, calculada a taxa de trinta e tres centesimos por cento, ca1culada por dia de

atraso a partir do primeiro dia util subsequente ao do vencimentote ate 0 dia em que ocorrer 0 seu
pagamento, sendo 0 percentual de multa a ser aplicado limitado a vi te por cento.

b) juros de mora equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidayao e
Cust6dia - SELIC, para titulos federais, acumulada mensalmente, ~a1culados a partir do primeiro dia
uti! do mes subsequente ao vencimento do prazo ate 0 mes anter' or ao do pagamento e de um por
cento no mes de pagamento.

§ 5°. Os creditos inscritos em Divida Ativa serao acrescidos de encargo legal, substitutivo da
condenavao do devedor em hononirios advocaticios, ca1culados nos termos e na forma aplicavel a
Divida Ativa da Uniao.

§ 6°. Havendo interesse da pessoa beneficiaria no pagamento de parcela(s) vencida(s), deverao
ser observadas as seguintes condivoes, respeitado 0 art. 9°. desta Instruvao Normativa:

a) uma linica parcela vencida: 0 pagamento devera ser efetuado no valor integral da parcela.
b) mais de uma parcela vencida: sera facultado 0 pagamento de uma ou mais parcelas, desde

que nao haja pagamento parcial de nenhuma delas.

CAPITULO III I
DOS PROCEDIMENTOS A~MINISTRA 1IVOS ~ARA

A COBRAN<;A DOS CREDITOS INSTLA<;AO

Art. 3° Nas Superintendencias Regionais, a Divisao de Desenvolvimento fomecera mensalmente,
ate 0 ultimo dia util de cada mes, a Divisao de Administravao relac;ao dos beneficiarios tomadores do
credito instalavao, elaborada por Projeto de Assentamento, com base nos respectivos contratos,
Termos de Recebimento, recibos ou documentos equivalentes, para fins de identificavao dos
tomadores e da apuravao dos valores devidos.

§ 1°. A referida relavao deveni ser enviada tambem para as Unidades Avanvadas relativamente
aos beneficiarios assentados em Projetos de Assentamento localizados nos municipios sob sua area de
atuavao.

§ 2°. A relavao prevista no caput deve conter informavao sobre 0 nome da pessoa beneficiaria,
seu enderevo, numero da carteira de identidade, numero do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF), data da
assinatura do Termo de Recebimento, recibos e/ou notas fiscais ou, se for 0 caso, a data da liberavao
da ultima parcela do credito estabelecida pelo § 1°. do art. 2°. e valores dos creditos concedidos por
modalidade e por exercicio.



§ 3°. Em caso de substituiyao de assentado em lote de Reforma Agniria, a qualquer titulo, os
debitos existentes origimirios da liberayao do credito instalayao !I as modalidades de Aquisiyao de
Materiais de Construyao e Recuperayao Materiais de Construyao oderao ser assumidos pela nova
unidade familiar, mediante clausula de assunyao de debito prevista no contrato.

Art. 4° 0 pagamento dos valores concedidos a titulo de creditd instalayao podera ser realizado de
forma voluntaria pela pessoa beneficiaria, mediante 0 seu comparclcimento junto a Superintendencia
Regional do INCRA ou Unidade Avanyada vinculada ao Projeto de Assentamento respectivo, ou ap6s
cobranya realizada pelo INCRA.

Art. 5° A Divisao de Administrayao ou a Unidade Avanya~a competente emitira a Guia de
Recolhimento da Uniao - GRU, que devera ser preenchida de aJordo com as instruy6es e com 0

modelo constante no Anexo I, ap6s a devida atualizayao do debito.

Paragrafo Unico - A atualizayao do debito deve ter por referencia a data em que se inicia 0

computo da carencia, na forma descrita no § 1°. do art. 2°. desta InstJuyao Normativa.

Art. 6° A Guia de Recolhimento da Uniao - GRU sera enJegue diretamente ao tomador do
credito ou ao seu representante legalmente constituido.

§ 1° Em caso de cobranya administrativa a Guia de Recolhi~ento da Uniao sera remetida pelo
INCRA para 0 tomador do credito instalayao ou ao seu representante legalmente constituido.

§ 2° Serao emitidas tantas guias quantas forem as mOdalidabes de credito instalayao a serem
pagas pelo tomador.

Art. 7° De posse da Guia de Recolhimento da Uniao - GRU 0 tomador deve adotar os
procedimentos para a quitayao do debito junto a Agencia do Bancb do Brasil SfA que the seja mais
conveniente.

Art. 8° Podera ser emitida segunda via da Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, em caso de
extravio, a pedido do tomador.

Art. 9°. Constatado 0 nao pagamento dos valores devidos, oevera ser enviada notificayao ao
tomador para comunica-Io sobre 0 inadimplemento, alertando-o qfe 0 nao pagamento do debito no
prazo indicado, ou a nao impugnayao no mesmo prazo, importara ~m inscriyao do credito em Divida
Ativa do Instituto Nacional de Colonizayao e Reforma Agr4ria - Incra, e demais medidas
administrativas e judiciais cabiveis, entre as quais a execuyao judicial e, observado 0 prazo de 75
(setenta e cinco) dias contados da data aposta no AR (Aviso de R~cebimento) e registro no Cadastro
Informativo de Creditos nao quitados do Setor Publico Federal - CADIN.

Art. 10 As presta,5es ja vencidas e niio liqnidadas no prazo d~ 90 (noventa) dias a contar da data
de seu vencimento poderao ser inscritas em Divida Ativa do Insitituto Nacional de Colonizayao e
Reforma Agraria com 0 fim de subsidiar a cobranya judicial do debito, pela Unidade da Procuradoria-
Geral Federal competente.

Art. 11 Para fins de liberayao de clausulas resolutivas de tit los de propriedade e liberayao do
Certificado de Cadastro de Im6vel Rural - CCIR sera exigida a comprovayao de quitayao ou de
regularidade de debitos relativos aos creditos instalayao.



Art. 12 Ap6s a quita<;ao dos debitos, por pagamento voluntarif ou ap6s cobran<;a administrativa,
a Divisao de Administra<;ao procedera a baixa contabil na conta de ativo, utilizando-se 0 c6digo nO.

, I
12249100 - CREDITO A RECEBER DE PARCELEIROS, Evento $4.0.817.

CAPITULO IV
NORMAS DE TRANSI<;Ao PARA A <;OBRAN<;A DO ICREDITO INSTALA<;Ao

CONCEDIDO ATE DEZEMBRO DE 2008

Art. 13 0 Credito Instala<;ao, em suas distintas modalidades, concedido ate 31 de dezembro de
2008 tera seu prazo de carencia prorrogado ate 0 dia 31 de dezembro de 2011, data limite para 0

pagamento da primeira parcela, sendo 0 pagamento das dezesJeis parcelas anuais e sucessivas
restantes calculado pelas rnesrnas regras dispostas no capitnlo antecidente.

Paragrafo Unico. Este artigo nao se aplica aos creditos con<eedidos durante a vigencia de ato
normativo do Incra em que tenham sido estabelecidas as regras nec ! ssarias ao pagamento dos creditos
devidos.

CAPITULO V
DAS DISPOSI<;OES FINAlS

Art. 14 Para dar cumprimento aos objetivos desta Instru<;ao Normativa, 0 INCRA promo vera
a<;oes de difusao junto aos agricultores (as), aos movimentos sociais, a sociedade civil e institui<;oes
parceuas.

Paragrafo Unico: As Superintendencias Regionais e Unidades Avan<;adas ficarao encarregadas
de divulgar, pelos meios de comunica<;ao local, bem como j~to as Associa<;oes, Cooperativas,
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e representantes dos Assentad(j)s, os procedimentos estabelecidos
na presente Instru<;ao Normativa, assegurando os meios necessarios ko seu fiel cumprimento.

Art. 15 As disposi,oes constantes nessa Instru,oo Normativa ~e aplicarn a todas as rnodalidades
de Credito Instala<;ao concedidas aos trabalhadores rurais assentados nos Projetos de Assentamento
criados pelo INCRA, bem como aqueles beneficiarios de outrosl Projetos criados pOI Institui<;oes
Governamentais e que sejam reconhecidos ou estejam amparados por qualquer instrumento firmado
entre as partes, integrantes do Programa Nacional de Reforma AgraJI.a.

Art. 16 Com base nas disposi<;oes contidas na presente Norma, a Diretoria de Gestao
Administrativa procedera a elabora<;ao de Manual contendo 0 detalh mento da sistematica da cobran<;a
dos creditos Instala<;ao, e ainda estabelecera os requisitos de sistema informatizado para este fim.

Paragrafo Unico A Diretoria de Gestao Administrativa realiz~ra as atividades descritas no caput
deste artigo em parceria com as demais unidades organizativas do ~ncra, em especial, com a Diretoria
de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento, naquilo que concerne a elabora<;ao do Manual e
com a Diretoria de Gestao Estrategica, no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema
informatizado.

Art. 17 Os casos omissos na presente Instru<;ao Normativa serao dirimidos pel a Diretoria de
Gestao Administrativa - DA.

Art. 18 Esta Instru<;aoNormativa entra em vigor na data de sua publica<;ao.
'~ ~k~~'
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ANEXOI
MODELO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU

MINISTtRIO DA FAZENDA
C Odigo de R ecolhimcnto

01

NDmcrQ de Refc~ncia
02

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAl Compet!ncia
03

G uia de R ecolhimenlD da Uniao -G RU VencimenlD

Nome do Contribuintc IRccolhedor CNPJ ou CPF do Contribui te 0408

C6digo da Unidade Favorecida
09 [ 05

Instrucocs (0) Valor do Principal
06

(-3DcscontoA\batimcnto

H Outras dedw:;:Oes

(+) Mora IMulta

(+) Juros IEncargos

GRU SIMPLES (+) Outros Acrcsdrnos

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
(=) Valor Total

07

8917()()()()oo()-z COO10001 01 0-7 95523121880-66047141 0Q00-4 Autenticac;:.o Wlcc3nica

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CAMPO 01- C6digo de Recolhimento:
Informar 0 c6digo 48807-0, que corresponde a AMORTIZ EMPRESTIMOS DIVERSOS.

CAMPO 02 - Numero de Referencia:
Informar 0 nfunero da UG do emitente, seguido do c6digo da modalidade do credito insta1a<;ao, de
acordo com a 1ista de c6digos abaixo:

01 - Apoio Inicia1
02 - Apoio Mu1her
03 - Aquisi<;ao de Materiais de Constru<;ao
04 - Fomento
05 - Adiciona1 Fomento
06 - Adiciona1 do Semi-Arido
07 - Recupera<;ao Materiais de Constru<;ao
08 - Reabi1ita<;aode Credito Produ<;ao
09 - Credito Ambienta1

Exemplo de preenchimento do campo:
"133080/04", trataria da cobram;a pela UG da SR-27 de credito instalar;iio na
modalidade fomento.

CAMPO 03 - Competencia:
Informar mes e ano, ex: 12/2009.

CAMPO 04 - CPF/CNPJ do Contribuinte:
Informar 0 CPF do beneficiario do credito insta1a<;ao

CAMPO 05 - C6digo da Unidade Favorecida:
Informar 0 c6digo 373001137201 referente it unidade gestora e gestao do INCRA - Brasilia.



CAMPO 06 - Valor Principal:
Informar 0 valor a ser pago.

CAMPO 07 - Valor Total:
Informar 0 valor total a ser pago.

CAMPO 08 - Nome do ContribuintelRecolhedor:
Informar 0 nome do beneficicirio do credito instalayao

CAMPO 09 - Nome da Unidade Favorecida:
Informar DPTO. DE ADMINISTRA<;Ao FINANCElRA - DAF - I CRA

CAMPO 10 - Instru~oes:
Informar explicayao referente ao pagamento em apreyo, discriminando, obrigatoriamente 0 numero da
parcel a que esta sendo paga, a modalidade do credito e no nome e c6digo do Projeto de Reforma
Agraria em que se situa 0 lote.

Ex: "pagamento de 10 parcela de credito instalar;iio, modalidade Apoio Inicial , no PA
~".


