
Aprova os procedimentos para atualiza<;ao cadastral e os
formul<irios de coleta do Sistema Nacional de Cadastro
Rural, instituido pela Lei n° 5.868, de 1972,
regulamentada pelo Decreto n° 72.106, de 1973 e alterada
pela Lei nO10.267, de 2001, regulamentada pelo Decreto
n° 4.449, de 30 de outubro de 2002 e pelo Decreto n°
5.570, de 31 de novembro de 2005, e em conformidade
com 0 art. 46 da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de
1964.

o PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;AO E REFORMA
AGRA.RIA, no uso das atribui<;oesque the confere 0 art. 21 da Estrutura Regimental aprovada pelo
Decreto n° 6.812, de 03 de abril de 2009, e inciso IX do art. 122 do Regimento Intemo aprovado
pela Portaria MDA n° 20, de 08 de abril de 2009, resolve:

CAPITULO I
DA APROV Ac;AO DOS FORMULARIOS

Art. 1° Aprovar os formuhirios de coleta de dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural,
instituido pela Lei n.o 5.868, de 12 de dezembro de 1972, alterada pela Lei n.o 10.267, de 28 de
agosto de 2001, com 0 objetivo de atualizar os registros cadastrais existentes e aperfei<;oar os
metodos e instrumentos de pesquisas, coleta e tratamento de dados e informa<;oes rurais, bem como
o respectivo Comprovante de Entrega e Notifica<;ao, constantes dos anexos I, II, III e IV desta
Instru<;ao.

CAPITULO II
DA OBRIGATORIEDADE DA APRESENT Ac;AO DA DECLARAc;AO PARA

CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS

Art. 2°. Todos os proprietarios, titulares do dominio util ou possuidores a qualquer titulo de
imoveis rurais, estao obrigados a prestar a Declara<;ao para Cadastro de Imoveis Rurais, composta
dos formularios anexos I, II e III desta Instru<;ao e das plantas e memoriais descritivos
correspondentes, sempre que ocorrer modifica<;oesnas informa<;oesreferentes ao imovel ou a pessoa
a ele vinculada, bem como nos casos de preserva<;ao, conserva<;aoe prote<;aode recursos naturais.

§ 1°. Conceitua-se imovel rural, na forma do inciso I, art. 4° da Lei 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993 e suas altera<;oes,0 predio rustico de area continua, qualquer que seja a sua localiza<;ao,que
se destine ou possa se destinar it explora<;ao agricola, pecuaria, extrativa vegetal, florest.al ou J
agroindustrial.

'1:,,\. .



§ 2°. Para efeitos desta instru9ao, considera-se como urn unico im6vel rural duas ou mais areas
continuas e contiguas, que constituam unidade de explora9ao econ6mica, podendo ser composta por
varios registros de urn ou mais proprietarios, mesmo na ocorrencia das hip6teses abaixo:

I - estar situado total ou parcialmente em urn ou mais municipios ou em mais de uma Unidade
da Federa9ao;
II - estar situado total ou parcialmente em zona rural ou urbana;
III - ter interrup90es fisicas por cursos d'agua, estradas ou outro acidente geografico, desde que
seja mantida a unidade econ6mica, ativa ou potencial.

§ 3°. Somente sera exigida a apresenta9ao de plantas e memorais descritivos previstos no
caput deste artigo, de acordo com a Norma Tecnica de Georreferenciamento de Im6veis Rurais e
legisla9ao de regencia, quando a atualiza9ao cadastral requerida versar sobre altera9ao de area
registrada em caso de desmembramento, remembramento, parcelamento ou qualquer outra situa9ao
de transferencia de dominio do im6vel rural, inclusive naquelas originadas de a90es judiciais e
inventario ou partilha administrativa, em que 0 georreferenciamento do im6vel ja e exigido na forma
do da Lei n° 10.267/2001, regulamentada pelo Decreto n° 4.499/2002, e escalonamento atualmente
vigente, alterado pelo Decreto n° 5.570/2005.

CAPITULO III
DA COLETA DE DADOS E DOS FORMULARIOS

Art. 3° A coleta das informa90es far-se-a atraves dos formularios aprovados pela presente
Instru9ao - anexos I, II e III - e das pe9as tecnicas a seguir especificadas que se constituem nos
elementos de atualiza9ao de dados cadastrais, quais sejam:

I - Declarac;iio para Cadastro de Imoveis Rurais - Dados Sobre Estrutura: Utiliza-se para
coleta de dados referentes a area, situa9ao juridica, localiza9ao do im6vel rural, entre outros;
II - Declarac;iiopara Cadastro de Imoveis Rurais - Dados Sobre Uso: utiliza-se para coleta de
dados referentes a situa9ao do uso e a explora9ao do im6vel rural;
III - Declarac;iiopara Cadastro de Imoveis Rurais - Dados Pessoais e de Relacionamentos:
utiliza-se para coleta de dados sobre as pessoas fisicas ou juridicas e informa90es referentes ao
relacionamento, por deten9ao ou usa temporario, das pessoas com 0 im6vel rural;
IV - Planta e Memorial Descritivo: utiliza-se para coleta de dados de localiza9ao geografica
dos im6veis rurais; e,
V - Mapa de Uso: utiliza-se para coleta de dados de explora9ao dos im6veis rurais.

°§ 1 . Os formularios especificados nos incisos I, II e III devem ser preenchidos de acordo com
as instru90es contidas no Manual de Orienta9ao para Preenchimento da Declara9ao para Cadastro de
Im6veis Rurais, editado pelo INCRA em 2002, e as pe9as tecnicas especificadas no inciso IV,
quando for 0 caso, deverao ser apresentadas em conformidade com a Norma Tecnica para
Georreferenciamento de Im6veis Rurais do INCRA.

°§ 2 . Os formularios e as pe9as tecnicas de que trata 0 paragrafo anterior devem ser entregues
acompanhados da documenta9ao comprobat6ria na forma descrita no referido Manual de Orienta9ao
para Preenchimento da Declara9ao para Cadastro de Im6veis Rurais editado pelo INCRA em 2002 e
na referida Norma Tecnica para Georreferenciamento de Im6veis Rurais.



CAPITULO IV
DA OPERA<;AO DE ATUALIZA<;AO CADASTRAL

Art. 4° A atualiza<;ao cadastral compreende as opera<;5es de inclusao, altera<;ao e
cancelamento, efetuada por meio dos elementos descritos no art. 3° e utilizados para 0 im6vel rural e
para as pessoas a ele vinculadas.

§ 1°. Quando se tratar de inclusao de im6vel rural 0 detentor devera preencher os formularios
constantes dos anexos I, II e III da Instru<;ao, de acordo com 0 Manual de Orienta<;ao para
Preenchimento da Declara<;aopara Cadastro de Im6veis Rurais.

§ 2°. Quando se tratar de im6vel ja cadastrado no SNCR nao e necessario 0 preenchimento de
todos os formularios. 0 tipo de atualiza<;ao cadastral solicitada indicara quais formularios deverao
ser entregues, de acordo com 0 Manual de Orienta<;ao para Preenchimento da Declara<;ao para
Cadastro de Im6veis Rurais.

§ 3° A Declara<;ao de Certifica<;ao do Georreferenciamento emitida pelo INCRA devera ser
apresentada, quando se tratar de im6veis com area registrada em Servi<;ode Registro de Im6veis, nos
casos de desmembramento, parcelamento, remembramento ou qualquer situa<;aode transferencia de
im6vel rural, inclusive aquelas originadas de a<;oesjudiciais, tais como usucapiao, divisao e partilha,
sempre de acordo com as exigencias da Lei n° 10.267/2001, regulamentada pelo Decreto n° 4.499/2002,
e escalonamento atualmente vigente, alterado pelo Decreto n° 5.570/2005.

§ 4°. A apresenta<;ao do formulario Declara<;aopara Cadastro de Im6veis Rurais - Dados sobre
Uso, somente e obrigat6ria para im6veis cuja area total seja igual ou superior a 4 m6dulos fiscais,
salvo casos em que haja determina<;aoexpressa do INCRA.

§ 5°. 0 mapa de uso do im6vel rural devera ser apresentado quando houver solicita<;ao do
INCRA ou por iniciativa do declarante.

CAPITULO V
DA DISTRIBUI<;AO DOS FORMULARIOS

Art. 5° A coordena<;ao da produc;ao, reprodu<;ao e distribuic;ao dos formularios e manuais de
orientac;ao cabera a area tecnica do INCRA regimentalmente competente pela administrac;ao do
Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, a qual mantera estoque de formularios e manuais de
orientac;ao a disposic;ao dos declarantes, na Sede, nas Superintendencias Regionais ou nas Unidades
Avan<;adas do INCRA ou ainda em todas as Prefeituras Municipais, por intermedio das Unidades
Municipais de Cadastramento - UMC, ou nos demais 6rgaos que possam vir a integrar a Rede
Nacional de Cadastro Rural.

CAPITULO VI
DOS LOCAlS DE RECEP<;AO

Art. 6° A Declara<;aopara Cadastro de Im6veis Rurais - Dados Sobre Estrutura, Declarac;ao
para Cadastro de Im6veis Rurais - Dados Sobre Uso e Declarac;ao para Cadastro de Im6veis Rurais
- Dados Pessoais e de Relacionamentos, a Planta e Memorial Descritivo e 0 Mapa de Uso, deverao
ser entregues: na Sede, nas Superintendencias Regionais ou nas Unidades Avan<;adasdo INCRA, ou
ainda nas Unidades Municipais de Cadastramento - UMC, localizadas nas Prefeituras Municipais, a
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ou nos demais orgaos que possam vir a integrar a Rede Nacional de Cadastro Rural, conforme
°previsto no artigo 46 e no panigrafo 2° do artigo 6 da Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964.

CAPITULO VII
DA COMPROV A<;Ao DA ENTREGA

Art. 7° A comprovac;ao de entrega far-se-a por meio do formulario Comprovante de Entrega
e Notificac;ao da Declarac;ao para Cadastro de Imoveis Rurais, na forma do anexo IV desta
Instruc;ao, a ser preen chido pel0 atendente de modo individualizado para cada imovel rural.

CAPITULO VIII
DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 8° Ao dirigente responsavel pela area tecnica do INCRA regimentalmente competente
pela administrac;ao do Sistema Nacional de Cadastro Rural- SNCR cabera elaborar e assinar os atos
administrativos de sua competencia, visando atingir os objetivos aqui propostos, bem como dirimir
duvidas e expedir orientac;5es para implementac;ao desta Instruc;ao.

Art. 10 Ficam revogadas a Instruc;ao Normativa n°. 24, de 28 de novembro de 2005,
publicada no Diario Oficial da Uniao do dia 28 de novembro de 2002 e a Instruc;aoNormativa nO25,
de 28 de novembro de 2005, publicada no Diario Oficial da Uniao do dia 5 de dezembro de 2005.

Art. 11 Os anexos serao publicados em Boletim Interno, bem como disponibilizados no sitio
do Incra (www.incra.gov.br).



1. Declarac;ao para Cadastro de Im6veis Rurais - Dados Sobre Estrutura (frente e verso)
2. Declarac;ao para Cadastro de Im6veis Rurais - Dados Sobre Uso (frente e verso)
3. Declarac;ao para Cadastro de Im6veis Rurais - Dados Pessoais e de Relacionamentos
(frente e verso)
4. d) Comprovante de Entrega e Notificac;ao de Declarac;ao para Cadastro de Im6veis
Rurais
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o CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAc;AO E REFORMA AGRA.RIA - INCRA, Autarquia Federal criada pelo
Decreto-Lei nO1.110, de 09 dejulho 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. 21, Inciso VII da
Estrutura Regimental, aprovada pelo Decreto nO6.812, de 3 de abril de 2009, e com 0 Art. 122,
Inciso VI, do Regimento Intemo do !NCRA, aprovado pela Portaria/MDAlNQ 20, de 8 de abril
de 2009, tendo em vista a decisao adotada em sua 618a Reuniao, realizada em 30 de dezembro de
2010, resolve:

Art. 1° Aprovar a Instruyao Normativa n° 66, de 30 de dezembro de 2010, que
"Aprova os procedimentos para atualizayao cadastral e os formularios de coleta do Sistema
Nacional de Cadastro Rural, instituido pel a Lei nO5.868, de 1972, regulamentada pelo Decreto nO
72.106, de 1973 e alterada pela Lei nO10.267, de 2001, regulamentada pelo Decreto n° 4.449, de
30 de outubro de 2002 e pe10 Decreto n° 5.570, de 31 de novembro de 2005, e em conformidade
com 0 art. 46 da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964".
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