
II CONGRESSO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRÁRIOS-2016

Governança agrária como política de Estado

IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA AGRÁRIA NACIONAL 

“Modelo institucional necessário de governança agrária como política de Estado”

Palavras-chave: Gerenciamento, Fundiário, Governança.

RAIMUNDO DÁRCIO LISBOA FERNANDES (SR-01/PARÁ)
BLUNIO BRITO BERNARDO (SR-01/PARÁ)

BRASÍLIA-DF
2016

1



IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA AGRÁRIA NACIONAL

RAIMUNDO DÁRCIO LISBOA FERNANDES
BLUNIO BRITO BERNARDO

Trabalho  apresentado  no  II  Congresso  Nacional  dos 
Peritos  Federais  Agrários  com  intuito  de  levantar  a 
questão agrária e sua governabilidade, tendo o  INCRA, 
como órgão de Governo ou órgão de Estado.

2



IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA AGRÁRIA NACIONAL
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Deus tem para todos nós um plano, Ele tem para todos 
nós  uma  missão.  O  grande  segredo  da  vida  é  não 
sabermos qual é a nossa missão e qual é o nosso tempo 
na Terra. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que quer 
de nós, Saudades Núbia.



RESUMO

O presente trabalho foi elaborado com intuito de levantar a questão sobre o 
INCRA, como instituição governamental, responsável pela execução de Políticas 
públicas,  atuando  como  órgão  de  Governo  ou  de  Estado,  ao  mesmo  tempo 
procurando alertar o estado brasileiro, para ter o controle e gerenciamento de seu 
patrimônio maior,  seu território com 8.515.767,049 km² ,  o quinto maior país do 
mundo em dimensão territorial (5,7% das terras do planeta) e em população (cerca 
de mais  200 milhões de habitantes, o correspondente a 2,8% da população da 
terra).  O  Brasil  tem  quase  a  metade  de  seu  território  coberta  pela  floresta 
Amazônica,  principal  reserva  de  biodiversidade  na  Terra.  Maior  país  tropical  do 
mundo,  o  Brasil  apresenta  grande  variedade  de  paisagens,  como  o  cerrado,  a 
caatinga, a mata Atlântica, Amazônia e o Pantanal Mato-grossense. A área rural 
brasileira não se restringe mais àquelas atividades relacionadas à agropecuária e 
agroindústria.  Nas últimas décadas,  o  meio  rural  vem ganhando novas funções 
agrícolas  e  não-agrícolas,  oferecendo novas oportunidades de trabalho e  renda 
para famílias, reduzindo cada vez mais, os limites entre o rural e o urbano no País. 
Toda essa transformação vem ocorrendo sem que o  Estado Brasileiro,  tenha o 
conhecimento de seu patrimônio territorial.
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LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS

II CNPFA - Segundo Congresso de Peritos Federais Agrário 

ITBI - imposto sobre  transmissão  de bens imóveis 

SNCIR – Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais 

SERFAL - Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal – Terra 
Legal

SNCIR – Sistema Nacional Cadastro de Imóvel Rural

O SindPFA - Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

CCIR - Certificado de  Cadastro de imóveis Rurais
   
CIR - Certificação do Imóvel Rural 
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil  rural,  com sua população de 29.852.986 (Censo 2010/IBGE) é o 
quinto país mais populoso da América Latina e Caribe. Fica atrás apenas do Brasil 
urbano  com  160.879.708  de  pessoas,  do  México  com  107.431.225  (Banco 
Mundial),  da  Colômbia  com  45.659.709  (Banco  Mundial),  da  Argentina  com 
40.276.376 (Banco Mundial), e à frente do Peru que tem 29.164.883, ou Venezuela 
que tem 28.384.000 (Banco Mundial).

O  Brasil  rural  vem  perdendo  população  tanto  em  termos  relativos  como 
absolutos.  No  Censo  de  2000  a  população  urbana  representava  81,25% 
(137.953.959 pessoas), contra 84,35% (160.879.708 pessoas) em 2010. Já a rural 
representava 18,75% (31.845.211 pessoas) em 2000, contra 15,65% (29.852.986 
pessoas) em 2010.

Portanto, depende da visão que se tem dessa realidade para decidir quais 
políticas  são  mais  convenientes  para  o  Brasil.  Os  que  pressionam  para  uma 
urbanização  a  qualquer  custo  sentem-se  seguros  para  afirmar  que  a  distancia 
populacional entre o Brasil rural e o Brasil urbano só tende a diminuir. Portanto, as  
políticas podem e devem ser orientadas para atender essa população que ainda 
permanecerão  no  campo.  Nesse  sentido,  cabe  como  dizem  do  ponto  de  vista 
produtivo, qualquer reforma agrária, deverá ser implementada de forma pontual e 
direcionada para as regiões mais necessidade e com maior potencial agronômico, 
infraestrutura para escoamento da produção e sua comercialização, para que  o 
povo prefere o campo se fixa e tenha condições de produzir.

Mas essa realidade pode ser vista de outra forma, afinal, com uma população 
que é o quinto país da América Latina e Caribe, mesmo que percentualmente seja 
menor  em relação  à  população  urbana,  o  campo  abriga  quase  30  milhões  de 
brasileiros.  O  campo  continua  um  desafio  brasileiro.  Vem  dali  a  comida  que 
abastece as cidades. O que seria delas sem os cultivadores de hortaliças que estão 
no  espaço  urbano?  De  onde  viriam  nossos  alimentos  se  não  tivéssemos  a 
agricultura familiar?

O Brasil rural que emerge das estatísticas merece uma consideração mais 
abrangente que a leitura seca de números que mais ocultam que revelam nossa 
realidade, Roberto Malvezzi (Gogó)
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2. OBJETIVO

O II CNPFA, será o momento certo, para retomar o assunto da Governança 
Agrária,  o  momento  politico  em  que  o  país  passa,  sua  instabilidade  politica  e 
econômica,  traduz  a  situação  caótica  que  passa  a  instituição,  hoje  existem 
Superintendências do Incra, com dificuldade de manutenção, sem recursos básicos 
para o funcionamento do dia a dia. Como vamos pensar nas ações de tão grande 
dimensão, sem primeiro nos estruturar internamente ou tomar uma postura para 
mudar esse modelo de Reforma Agrária,  que deu certo  no passado como uma 
politica de governo. Nos tempos atuais pode passar por uma mudança mais radical 
atuando órgão executor da politica de Estado e não de governo, aí sim fazer valer o 
nosso proposito de fazer com instituição forte e valorização de nossa carreira. 

Uma nova linha de ações não inovadora, mas as que já existem no próprio 
INCRA,  não  necessitando  de  altos  custos  financeiros,  material  institucional   e 
humano e sim  uma reorganização institucional, como: reconstituir um Banco de 
Dados confiável, no SNCIR – Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais , 
monitoramento e controle ambiental nos Projetos de Assentamentos de Reforma 
Agrária,  Banco  de  Dados  das  terras  adquiridas  por  empresas  com  capital 
estrangeiro, este, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
existem hoje 3,163 milhões de hectares de terra sob o domínio de estrangeiros na 
Amazônia  Legal  e  2,638  milhões  de  hectares,  fora  do  perímetro   da  região, 
monitoramento  das  terras  da  União  Federal,  INCRA,  GRPU,  FUNAI,  IBAMA e 
Forças Armadas. 

O Monitoramento das concentração de terras quanto a dimensão (latifúndios 
e  minifúndios)  para  um  melhor  planejamento  das  ações  governamentais; 
Municípios, Estados e União, analise do comportamento mercadológico de terras, 
estudos  e  identificação  dos  valores  do  VTN,  que  deverá  ser  usado  como uma 
ferramenta na gestão municipal para cobrança de imposto sobre  transmissão  de 
bens imóveis -ITBI, essas são algumas ferramentas que poderá ser utilizadas como 
ações de Estado e não unicamente de governo.
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3. METODOLOGIA

O que falta realmente é uma definição clara da organização das atribuições 
do ministério ou secretária especial de estado, e distribuir suas missões.

Se o INCRA fica somente com a política do desenvolvimento agrário “aí seu 
plano  de  ação  do  governo  anterior,  faz  sentido”,  o  que  seria  uma  política  de 
governo.  Mas se  partimos para  uma valorização nossa  como carreira  típica  de 
estado, teremos que agir e fortalecer a política de estado, para a executar a reforma 
agrária, não vendo se é com o INCRA de hoje ou como  IBT – Instituto Brasileiro de 
Terra,  que  pode  ser  dentro  do  próprio  INCRA  ou  do  próprio  ministério  do 
planejamento  -MP,  mas  sabemos  da  falta  de  infraestrutura  e  pessoal  desse 
ministério, o que é ao contrário do INCRA está aparelhado para essa função. 

Fica claro que devemos distinguir  os momentos o primeiro da criação do 
INCRA, que herdou o INDA o propósito de desenvolvimento agrário e do INBRA, e 
de executar a reforma agrária e outro momento a criação do MDA, também com a 
mesma  finalidade,  reforma  agrária e  reordenamento  agrário,  desenvolvimento 
sustentável da agricultura familiar e regularização de território quilombola, hoje já 
extinto,  mas  ainda  não  enterrado,  mantendo-se  respirando  pela  Secretaria 
Extraordinária  de  Regularização Fundiária  da  Amazônia  Legal  –  SERFAL -Terra 
Legal. 

Procuramos neste trabalho,  mostrar o caminho das ações  desenvolvidas 
pelo INCRA,ou como pelo Ministério ou Secretária, Agência ou outra estrutura que 
liga  a  instituição  com  o  comando  do  estado  brasileiro  que  possibilitará  o 
conhecimento da efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e 
uso da terra,  o conhecimento da malha fundiária  do país,  permitindo verificar a 
ocupação do território,  priorizando a função social  do uso da terra e a inclusão 
social de seus ocupantes, através do processo de “Reforma Agrária” que por meio 
do assentamento de trabalhadores rurais, ferramenta essencial para a mudança do 
modelo de desenvolvimento do pais, na medida em que contribui para alteração da 
estrutura fundiária e para a democratização do acesso à terra.
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4. DESENVOLVIMENTO

Em  1964,  os  militares  brasileiros  incluíram a  reforma  agrária  entre  suas 
prioridades. No dia 30 de novembro de 1964, o governo, sancionou a Lei nº. 4.504, 
que criava o Estatuto da Terra. Porém os militares não fizeram o uso desta lei para 
fins  de  reforma  agrária,  onde  foram  criados  o   INDA –  Instituto  Nacional  de 
Desenvolvimento Agrário e INBRA Instituto Nacional Brasileiro de Reforma Agrária, 
com a extinção das duas instituições, foi criado o INCRA  a partir de 1970, com as 
duas atribuições, na mesma época vários programas especiais de desenvolvimento 
regional  também foram criados:  Programa de  Integração Nacional  -  PIN (1970) 
Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro indústria do Norte e  
Nordeste - PROTERRA (1971) Programa Especial para o Vale do São Francisco - 
PROVALE (1972) Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - 
POLAMAZÔNIA (1974)  Programa  de  Desenvolvimento  de  Áreas  Integradas  do 
Nordeste - POLONORDESTE (1974).

No início da década de 80, com o agravamento dos conflitos pela posse de 
terra, na região Norte do País, foi  criado do Ministério Extraordinário para Assuntos 
Fundiários e dos Grupos Executivos de Terras do Araguaia / Tocantins - GETAT, e 
do Baixo Amazonas – GEBAM.

Em 10 de outubro de 1985, o governo do presidente José Sarney elaborou o 
Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), previsto no Estatuto da Terra. 
Criou-se para isso o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e a Reforma 
Agrária (Mirad), mas quatro anos depois os resultados foram pouco expressivos.

Mas  em  1987 o  INCRA  foi  extinto  e  o  Mirad,  extinto  em  1989.  A 
responsabilidade pela reforma agrária passou para o Ministério da Agricultura. Em 
29 de março de 1989 o Congresso Nacional recriou o INCRA novamente, rejeitando 
o Decreto-lei que o extinguira, mas o órgão permaneceu semi-paralisado, por falta 
de verba e de apoio político. O órgão ficou vinculado diretamente à Presidência da 
República, com a criação, em 29 de abril de 1996, do Ministério Extraordinário de 
Política Fundiária, ao qual imediatamente se incorporou o INCRA. 

O  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  do  Brasil foi  criado  em  25  de 
novembro de  1999 pela  medida  provisória  n°  1.911-12  e  sua  última  estrutura 
regimental  foi  definida  pelo  Decreto  nº  5.033  de  5  de  abril de  2004,  tem  por 
competências a  reforma agrária e  reordenamento agrário,  regularização fundiária 
na  Amazônia  Legal,  promoção  do  desenvolvimento  sustentável da  agricultura 
familiar  e  das  regiões  rurais  e  a  identificação,  reconhecimento,  delimitação, 
demarcação  e  titulação  das  terras  ocupadas  pelos  remanescentes  das 
comunidades dos quilombola.

Então, como se ver acima, fica claro que existem dois momentos o primeiro 
da criação do INCRA, que herdou o INDA o propósito de desenvolvimento agrário e 
do INBRA, e de executar a reforma agrária e outro momento a criação do MDA, 
também  com  a  mesma  finalidade,  reforma  agrária,  o  reordenamento  e 
desenvolvimento  sustentável  da  agricultura  familiar  e  regularização  de  território 
quilombola.
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4.1. IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA FUNDIÁRIA NACIONAL

Implementação da Malha Fundiária Nacional, requer uma série de ações que 
poderão ocorrer de forma  isoladas ou simultaneamente, para melhor visualização e 
entendimento, procuramos demonstrar as etapas distintas em que ocorrerão:

4.2. Modernização do SNCR: 

O  primeiro  passo  neste  processo  é  a  reformulação,  modernização  e 
automação  SNCR  principalmente  o  Cadastro  Literal,  saindo  da  gerencia  do 
SERPRO,  que  leva  há  muitos  anos  uma fortuna  do  INCRA para  processar  os 
dados, onde as informações  ninguém tem acesso, nem mesmo nós servidores e 
muito menos a sociedade, as informação disponíveis hoje são da década de 90. A 
formulação das informações contidas nos formulários – Pessoa- Uso e Estrutura, 
muitas  delas  são  desnecessárias  e  sem  objetividade,  complexa  e  de  difícil 
entendimento, sem contar que muitas delas poderão ser obtidas dos órgãos oficiais 
como:  IBGE,  EMBRAPA,  RECEITA FEDERAL etc.  e  precisa  ser  enxugadas  e 
simplificadas, bem como a integração com o cadastro gráfico. Com a lei 10.267/01, 
o georreferenciamento, torna obrigatório a todos os imóveis até o  ano de 2023 
(prorrogação), mas ele foi concebido para que somente em duas gerações esteja 
totalmente pronto, isto é com os imóveis (somente as propriedades) esteja em uma 
base  cartográfica  única,  isto  devido  à  obrigatoriedade  de  levar  em  registro  no 
cartório  imobiliário,  quando   houver  necessidade  de  desmembramento  ou 
remembramento  de  parcela;  mudança  de  domínio  (compra  e  venda),  partilha, 
inventários,  etc.   será  que o  INCRA somente  terá  conhecimento  de sua malha 
fundiária  depois de 100 anos ou mais,  quando os atuais  proprietários passarão 
seus bens para os filhos e estes para os filhos de seus filhos e assim em diante! O 
cadastro gráfico, houve um avanço grande, mas está voltada apenas a certificação 
dos vértices de propriedades, não está preparado receber um banco de dados para 
suportar  grande  demanda  de  informações,  pela  morosidade  do  processo  de 
certificação hoje existe certificado 72.971 imóveis rurais em todo Brasil  dados de 
29.09.2016,  considerando  que  no  cadastro  do  INCRA,  exista  2,9  milhões  de 
imóveis  rurais,  se  usarmos  uma  matemática  simples,  em  15  anos  após  a 
promulgação da lei 10.267/01, somente foram certificados 2,5%, isto é levaríamos 
os 600 anos. 

Cabe ao INCRA a fazer a cada cinco anos a revisão geral de seu cadastro 
“ Recadastramento” Lei 4.504/64 – Art.46 § 4◦

4.3. Recadastramento de 1972

Em  1972,  foi  realizado  o  primeiro  Recadastramento  de  Imóveis  Rurais, 
mantendo-se as  características  básicas do cadastramento  de 1966 e  iniciada a 
implantação  dos  demais  cadastros  integrantes  do  SNCR.  Para  tal,  houve 
implantação dos formulários Declaração para Proprietários - DPP e Declaração de 
Parceiros  e  Arrendatários  -  DPA,  sendo  cadastrados,  nessa  ocasião, 
aproximadamente 600.000 proprietários e 500.000 parceiros e arrendatários.
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Pelo  caráter  compulsório  das  revisões  gerais,  todos  os  proprietários  ou 
possuidores a qualquer título de imóvel rural, arrendatários e parceiros rurais, foram 
obrigados a prestarem declarações ao INCRA.

Em pouco mais de três meses - março a maio de 1972 - foram coletadas 
cerca de 3.400.000 declarações para cadastro de imóveis, totalizando uma área de 
370.275.187 hectares.

4.4. Recadastramento de 1978 

No  Recadastramento  de  1978,  restrito  somente  ao  cadastro  de  imóveis 
rurais, várias alterações foram introduzidas no documento de coleta – Declaração 
para  Cadastro  de  Imóvel  Rural  -  DP,  com  base  na  experiência  adquirida  nas 
operações anteriores, objetivando melhorar a qualidade das informações.

Foram  introduzidos  novos  quesitos  nos  formulários,  como  crédito  rural, 
comercialização,  nível  técnico,  etc.,  e  ainda  foram  mais  detalhados  os  itens 
referentes a mão de obra e produção agrícola, entre outros, o que possibilitou um 
melhor conhecimento dos indicadores socioeconômicos do meio rural.

Mantendo-se a mesma estrutura operacional de 1972, foram recadastrados 
3.071.085 imóveis rurais, abrangendo uma área de 419.901.870 hectares. Observa-
se que houve uma redução no número de imóveis, em contraposição ao aumento 
verificado na área cadastrada.

4.5. Recadastramento de 1992

Dos cadastros rurais previstos no SNCR, somente o Cadastro de Imóveis 
Rurais foi  efetivamente implantado e mantido atualizado ao longo do tempo, em 
razão, principalmente da tributação da terra.

No entanto, com o advento da Lei 8.022, de 12.04.90, que transferiu, para o 
então Departamento da Receita Federal, as atividades relativas ao Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural - ITR, impôs-se um novo redirecionamento do SNCR, 
alterando-se o enfoque -  até então tributário -  para fins cadastrais propriamente 
ditos, potencializando a atividade de identificação de áreas aptas à reforma agrária.

Para  1992,  planejou-se  novo recadastramento,  através de ação conjunta, 
contemplando as atribuições do INCRA e da Secretaria da Receita Federal - SRF. 
Tendo em vista impedimentos de natureza administrativa, isto não ocorreu. Foram 
efetuados  cadastros  em  separado,  para  cada  instituição,  acarretando 
subcadastramentos em ambos os levantamentos.

O recadastramento geral do INCRA, implantado a partir de 17.07.1992, data 
da publicação da Instrução Especial  INCRA nº  45/92,  sofreu  alterações no seu 
prazo de encerramento,  em virtude de acontecimentos  que dificultaram o pleno 
reconhecimento do ato. A falta de esclarecimentos adequados; a associação entre 
os significados "INCRA" e "ITR", para o público em geral; a antecipação, pela SRF, 
do seu cadastramento próprio,  com a finalidade tributária;  e,  o retardamento no 
lançamento da campanha de divulgação do cadastramento do INCRA, são fatos 
que  resultaram  na  prorrogação  do  Recadastramento,  de  setembro  para 
dezembro/92.
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4.6. Estrutura Fundiária:  Denomina-se estrutura fundiária a forma como os 
imóveis rurais posses ou propriedades, de uma área ou país estão organizadas, 
isto  é,  seu  número,  tamanho  e  distribuição  social.  Um dos  grandes  problemas 
agrários do Brasil é a sua estrutura fundiária: de um lado, um pequeno número de 
grandes  detentores de terras, os latifundiários, que monopolizam a maior parte dos 
imóveis rurais, no outro extremo, milhões de pequenos produtores, que possuem 
uma área extremamente pequena,  os minifúndios,  insuficiente para permitir-lhes 
uma vida decente e com boa alimentação. Muitas grandes detentores de terras, 
possuem enormes áreas ociosas, que não são utilizadas pela agropecuária, apenas 
a espera de valorização.

4.7. Propriedade rural: É o imóvel rural, que possui uma Matricula, onde ocorreu o 
repasse (transferência de  domínio  público,  União,  Estado ou Município),  para  o 
particular,  pode  ser  composta  por  um imóvel  ou  o  conjunto  de  imóveis  de  um 
mesmo  proprietário  ou  mesmo  possuidor,  geralmente  destinado  à  prática  da 
agricultura e da pecuária. Existem diferentes tipos de propriedades rurais, conforme 
sua dimensão, baseado no quantitativo de Módulos Rurais.

4.8. Módulo Rural: É uma unidade de medida agrária, expressa em hectares, que 
busca refletir a interdependência  entre a tamanho, a localização e sua exploração 
econômica.
Minifúndio: É a propriedade de pequena extensão, menor do que 1 (um) módulo 
rural,  insuficiente para o  autossustento familiar.

Pequena Propriedade: apresenta o tamanho de 1 (um) e 4(quatro) módulos rurais.

Média Propriedade: imóvel rural de área superior a 4 (quatro) módulos rurais.

Grande Propriedade : Imóvel rural de área superior a 15 (quinze) módulos rurais.
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Latifúndio: propriedades que excedam a 600 módulos rurais ou, independente deste 
valor, que sejam destinadas a fins não produtivos (como a especulação imobiliária).

4.9.  Posse  rural:  É  o  imóvel  rural,  que  não  possui  uma  Matricula,  ainda  não 
ocorreu o repasse (transferência de domínio público, União,Estado ou Município), 
para o particular, existem diferentes tipos de posses rurais, conforme sua dimensão, 
baseado no quantitativo de Módulos Rurais.

4.10. Certificação do Imóvel Rural:  foi criada pela Lei 10.267/01. O processo é 
feito exclusivamente pelo Incra. Este documento é exigido para toda alteração de 
área ou de seu(s) titular(es) em Cartório (de acordo com os prazos estabelecidos no 
Dec. 5.570/05). Corresponde à elaboração de uma planta georreferenciada deste 
imóvel, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais 
cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais (Art. 225.)

4.11. Georreferenciamento de Imóveis Rurais:  O georreferenciamento consiste 
na  determinação  dos  limites  do  imóvel  rural,  através  de  coordenadas 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Estas coordenadas devem ter 
precisão posicional fixada pelo INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária.  Nos termos do artigo  176,  §3º,  da  Lei  nº.  6.015/73,  a  identificação do 
imóvel  rural  objeto  de  desmembramento,  parcelamento,  remembramento  ou  de 
qualquer hipótese de transferência deverá ser obtida a partir de memorial descritivo,  
com  as  coordenadas  dos  vértices  definidores  dos  limites  do  imóvel, 
georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico  Brasileiro,  o  INCRA certificará  que  o 
imóvel não se sobrepõe a qualquer outro imóvel do seu cadastro georreferenciado.

4.12. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR): É documento emitido pelo 
Incra  que  constitui  prova  do  cadastro  do  imóvel  rural  e  é  indispensável  para 
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e 
para  homologação  de  partilha  amigável  ou  judicial  (sucessão  causa  mortis)  de 
acordo com os parágrafos 1.º e 2.º, do artigo 22, da Lei n.º 4.947, de 6 de abril de 
1966, modificado pelo artigo 1.º da Lei n.º 10.267, de 28 de agosto de 2001.

Os  dados  constantes  do  CCIR  são  exclusivamente  cadastrais,  não 
legitimando direito de domínio ou posse, conforme preceitua o parágrafo único, do 
artigo  3.º,  da  Lei  n.º  5.868,  de  12 de dezembro de 1972.  O CCIR é essencial 
também  para  a  concessão  de  crédito  agrícola,  exigido  por  bancos  e  agentes 
financeiros. 
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4.13. Reforma Agrária: É a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo 
de promover a distribuição mais justa das terras. A reforma agrária tem o objetivo 
de  proporcionar  a  redistribuição  das  propriedades  rurais,  ou  seja,  efetuar  a 
distribuição da terra para realização de sua função social. 

4.14. Obtenção de Recursos Fundiários para reforma Agrária: A obtenção de 
terras rurais destinadas à implantação de projetos de assentamento integrantes do 
programa  de  reforma  agrária  será  precedida  de  estudo  sobre  a  viabilidade 
econômica e a potencialidade de uso dos recursos naturais; Lei 8.629/93 que trata 
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, 
previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 

4.15.  Banco  de  Estoque  de  terras  para  reforma  agrária:  É  o  ambiente  que 
permite  pôr  dados  sobre  os  imóveis  rurais  que  não  cumpre  a  função  social,  
ambiental  e  trabalhista,  são  passíveis  de  serem  usados  para  fins  de  reforma 
agrária, ficando a disposição do estado brasileiro, para o Programa Nacional de 
Reforma  Agrária  para  consultas,  introdução  de  novos  dados  e  sua  constante 
atualização,  assegurando-se  dos  direitos  constitucionais.  Isso  é  ainda  mais  útil  
quando os dados  são cada vez mais numerosos e fidedignos.

4.16. Terras devolutas: São Terras localizadas na faixa da fronteira, nos Territórios 
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Federais e no Distrito Federal, as terras que, não sendo próprios nem aplicadas a 
algum uso público federal, estadual territorial ou municipal, não se incorporaram ao 
domínio privado" (Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 9.760/46).  

4.17. Terras  Publicas  Federais:  São  terras  destinadas  para  fins  públicos,  de 
acordo com os termos do Decreto-Lei n.º 2.375/87, a "União transferirá,  a título 
gratuito, ao respectivo estado ou território, terras públicas não devolutas que, nas 
faixas , lhe pertençam, condicionada a doação, a que seu benefício vincule o uso 
daquelas áreas aos objetivos do Estatuto da Terra e legislação conexa". ( INCRA-
FUNAI-IBAMA-GRPU-FORÇAS ARMADAS), elas são providas de Matriculas.

4.18. Terras Publicas Estaduais:  São terras consideradas como patrimônio dos 
Estados Federativos, ainda que estejam irregularmente em posse de particulares. 
Para estabelecer o real domínio da terra, ou seja, se é particular ou devoluta, o 
Estado propõe ações judiciais chamadas ações Discriminatórias. 

4.19.  Discriminação de Terras: É o ato administrativo pelo os órgãos fundiários da 
União ou Estado), se destina a delimitação das terras devolutas da União e dos 
estados membros, além de separá-las das terras particulares e de outras terras 
públicas,  cujo  o  remanescentes  apurado,  são  arrecadados  e  registrados  nos 
Cartório de Registro de Imóveis- CRI, das Comarcas as quais esses remanescentes 
estão localizados.

4.20. Arrecadação de área : É o ato de arrecadar e registrar nos Cartórios de 
Registro  de Imóveis,  as terras após apuração do processo discriminatório,  a  lei 
6.383/76, no seu Artigo 13, diz, “encerrado o processo discriminatório, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA providenciará o registro, em 
nome da União, das terras devolutas discriminadas, definidas em lei, como bens da 
União. 
Parágrafo único. Caberá ao oficial do Registro de Imóveis proceder à matrícula e ao 
registro da área devoluta discriminada em nome da União”. 

4.21. Diagnóstico  Regional:   É  a  ferramenta  que  identifica  as  principais 
características: econômicas e sociais da região, bem como salientar as diferenças e 
semelhanças entre as regiões do estado brasileiro, estar  relacionado um conjunto 
de  indicadores  que  permite  posteriormente  classificar  a  caracterização  geral, 
atividades  econômicas  e  emprego,  saúde,  saneamento  básico,  educação, 
comunicação,  indicadores  de  desenvolvimento  e  a  estratificação  da  estrutura 
fundiária regional. 

4.22.  Mercado de Terra:  É o instrumento que permite  uma sistematização  do 
mercado de terras objetivando; avaliar e propor algumas políticas relevantes para 
tornar  ao  mercado  de  terras  eficiente  e  transparente  no  processo  de 
democratização da terra.

4.23. Desapropriação:  É um dos dois instrumentos utilizados pelo Poder Público 
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para  intervir  no  direito  de  propriedade,  fundado  na  necessidade  pública,  ou 
interesse  social,  compulsoriamente,  adquirindo-o  para  si  em  caráter  originário, 
mediante justa e prévia indenização. Art. 5º  da Lei 8.629/93. A desapropriação por 
interesse  social,  aplicável  ao  imóvel  rural  que  não  cumpra  sua  função  social, 
importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 

4.24. Aquisição de Terras por da compra e venda: É o outro instrumento utilizado 
pelo Estado, objetivando adquirir terras para a reforma agrária. O Decreto 433 de 
24.01.1993,  Dispõe  sobre  a  aquisição  de  imóveis  rurais,  para  fins  de  reforma 
agrária, por meio de compra e venda.

4.25. Crédito Fundiário:  É a aquisição de terras por um programa governamental, 
que oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca 
terra  possam  comprar  um  imóvel  rural  por  meio  de  um  financiamento,  PNCF- 
Programa Nacional de Crédito Fundiário.

4.26. Desenvolvimento Rural: O atual modelo de desenvolvimento rural e agrícola 
do Brasil está passando por uma transição. O grande desafio é superar a dicotomia 
entre  produção  e  proteção  ambiental,  por  meio  da  integração  dos  objetivos  e 
instrumentos  das  políticas  ambientais  e  agrícolas  dentro  do  marco  geral  do 
desenvolvimento sustentável, cabe o estado brasileiro, levar as politicas públicas 
para o meio rural.

4.27.  Politicas  Públicas:  Com  o  conhecimento  do  rural  brasileiro,  a  fluidez 
institucional passa a ver a realidade, a governança  e as   transformações serão 
significativas  no  tocante  ao  processo  de  desenvolvimento  sustentável.  As 
comunidades,  as  associações  da  sociedade  e  as  empresas  privada, 
desempenhando papeis cada vez mais decisivo na reorientação dessas políticas 
públicas. 

4.28.  Politicas  Públicas  para  Agricultura  Familiar:  Vários  programas 
governamental voltada para os pequenos agricultores familiar tais como: Programa 
de crédito que permite acesso a recursos financeiros para o desenvolvimento da 
agricultura familiar com suas modalidades de Pronaf, como o de Custeio; Pronaf 
Investimento (Mais Alimentos); Pronaf Agroecologia; Pronaf Mulher, linha oferecida 
especialmente  para  as  mulheres;  Pronaf  Eco,  Pronaf  Agroindústria;  Pronaf 
Semiárido e Pronaf  Jovem: financia propostas de crédito de jovens agricultores.  
Assistência técnica e extensão rural (Ater) ; Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA); Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF):Terra Legal ;Programa Cadastro de Terra e Regularização 
Fundiária; Terra Forte; Biodiesel e o de Garantia Safra. 

4.29.  Politicas  Públicas  na  Reforma  Agrária:  estes  são  voltado  para  os 
beneficiários   da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais, que podem 
fazer financiamentos de forma individual ou coletiva, com taxas de juros abaixo da 
inflação.  Facilita  a  execução das atividades agropecuárias,  ajuda na compra de 
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equipamentos modernos e contribui no aumento da renda e melhoria da qualidade 
de vida no campo, como os das linhas de crédito do Pronaf tipo “A” : Terra Forte, 
que visa estimular e apoiar o incremento de renda nos projetos de assentamento 
por  meio  de  atividades  socioeconômicas  sustentáveis,  valorizando  as 
características regionais,  o programa busca aumentar a renda nos assentamentos 
da reforma agrária; Assentamentos Verdes, O Programa de Prevenção, Combate e 
Alternativas ao Desmatamento Ilegal em Assentamentos da Amazônia; Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) que garanti a alfabetização 
e educação fundamental, média, superior e profissional de jovens e adultos nas 
áreas dos assentamentos; Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora 
Rural  (PNDTR);  Territórios  da  Cidadania;  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural 
(Ater)  para  assentados da reforma agrária  e povos e comunidades tradicionais; 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);  Apoio a projetos de infraestrutura e 
serviços;   Organização produtiva  de trabalhadoras rurais.  Concessão de crédito 
instalação às famílias de assentados; Implantação e recuperação de infraestrutura 
básica  em  projetos  de  assentamento;  Fomento  à  agro  industrialização  e  à 
comercialização;  Concessão  de  crédito  para  aquisição  de  imóveis  rurais  e 
investimentos  básicos;  Reconhecimento,  delimitação  e  titulação  de  territórios 
quilombolas.

4.30.  Agricultura Familiar:  consiste em um meio de organização das produções 
agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola que são gerenciadas e operadas 
por uma família e predominantemente dependente de mão de obra familiar, tanto de 
mulheres quanto de homens. 

4.31.  Projeto  de Assentamento:  Projetos  de assentamento  de reforma agrária 
criados  por  meio  de  obtenção  de  terras  pelo  Incra,  na  forma  tradicional, 
denominados Projetos de Assentamento (PAs); os ambientalmente diferenciados, 
denominados  Projeto  de  Assentamento  Agroextrativista  (PAE);  Projeto  de 
Desenvolvimento Sustentável (PDS); Projeto de  Assentamento Florestal (PAF).

4.32. Implantação de Projetos de Assentamento:  É o ato de criação de Projeto 
de Assentamento pelo INCRA, 

4.33.  Consolidação de Projeto de Assentamento:  A  consolidação dos projetos 
de assentamento integrantes dos programas de reforma agrária dar-se-á com o 
encerramento  de  pelo  menos  80%  concessão  de  créditos  de  instalação  e  a 
conclusão dos investimentos, bem como com a outorga do instrumento definitivo de 
titulação.

4.34. Titulação de Terras: Documento expedido pelos Governos da União, Estado 
e Municípios, transferindo do patrimônio público para o particular.

4.35. Registro imobiliário: É o ato cartorial  que declara quem é o proprietário 
formal  e  legal  do  imóvel,  e  ainda  se  a  propriedade  deste  bem  está  sendo 
transmitida  de  uma  pessoa  para  outra.  A matrícula é  o  ato  cartorário  que 
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individualiza  o  imóvel,  identificando-o  por  meio  de  sua  correta  localização  e 
descrição.  É  na  matrícula  do  imóvel  que são  lançados o  registro  e  averbação, 
mostrando o real situação jurídica do imóvel. As escrituras de compra e venda ou 
de hipoteca de um imóvel são a registradas na matrícula, o Registro Imobiliário é a 
ultima fase, ou melhor a ultima ação, onde termina todo o processo de interferencial  
do poder público, hoje ainda se pode afirmar que o legitimo dono, ainda é a União,  
embora nos últimos 50 anos pouco se fez para mudar esse cenário fundiário.

5. CONCLUSÃO:

Para que ocorra de fato, a governança agrária no Brasil, mudanças tem que 
ser  feitas,  não se trata de inserir o INCRA no centro dessa questão, é necessário  
desenvolver  política  de gestão da terra,  que possibilite  a  segurança jurídica  da 
propriedade rural.  Pode ser que, como um órgão nacional, esse seja o caminho 
mais indicado para centralizar as informações do agrário nacional e decentralizando 
para os órgãos afins e a sociedade em geral. Embora o INCRA conte com um corpo 
técnico de especialistas em gestão da malha fundiária e regulação do mercado de 
terras, que poderia organizar melhor essa tarefa, caso o órgão seja reestruturado 
para essa finalidade visto que no  passado o INCRA consolidou as informações em 
um   Banco de Dados não confiável,  é  importante  entender  também que nossa 
legislação  de  terras  é  herdada  do  sistema  colonial,  o  objetivo  era  fazer  o 
desenvolvimento  do  Brasil.  Hoje,  porém,  temos  uma  situação  diferente,  pela 
importância  do setor  primário  em nossa economia,  que  precisa de segurança 
jurídica.

O  fortalecer  o  sistema  de  governança  fundiária  no  Brasil,  passa  pelo 
fortalecimento do INCRA, pela motivação de seu corpo técnico e pela sua inserção 
no centro dos sistemas informatizados que cruzem as informações fundiárias do 
país.  O  uso de tecnologia como SIG- Sistema de Informações Geográfica, para 
monitoramento  dos  Projetos  de  Assentamentos  de  Reforma  Agrária;   de  terras 
adquiridas  por  empresas  com capital  estrangeiro,  as  ocupações irregulares  das 
terras  da  União  na  Amazônia  Legal  e  Faixa  de  Fronteiras,  monitoramento  da 
concentração  de  terras,  levando  em  consideração  a  dimensão  (latifúndios  e 
minifúndios)  e  o  uso  do  solo;  Planejamento  das  ações  governamentais  (União, 
Estados  e  Municípios);  do  mercado  de  terra;  no  combate  ao  trabalho  escravo.
O  conhecimento  regional,  possibilitará  um planejamento  eficiente  das  ações  no 
auxilio do cálculo do ITR, tendo o conhecimento do valor do VTN (Valor da Terra 
Nua), são ferramenta indispensável para gestão municipal, subsidiando os Planos 
Diretor Rural Municipal, no zoneamento agrícola e agrário nacional.

Como resultado: Dar suporte à implantação do Cadastro Nacional de Imóveis 
Rurais  -  CNIR;  Subsidiar  o  planejamento  de  projetos  de  desenvolvimento  rural 
sustentável;  Dar  suporte  técnico  aos  programas  de  fiscalização  e  recuperação 
ambientais;  Subsidiar  a  elaboração  de  zoneamentos  agroecológicos  regionais;  
Identificação precisa de todas as terras devolutas Federais e Estaduais; Eliminação 
de focos de grilagem de terras no país e consolidação de todos os domínios legais  
existentes e a integração entre os cartórios de registros públicos e os Institutos de 
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Terras Estaduais  em um só sistema.
Ordenamento da estrutura fundiária, possibilitará o conhecimento da efetiva 

distribuição,  concentração, regime de domínio,  posse e uso da terra,  permitindo 
verificar a ocupação do território, priorizando a função social do uso da terra e a  
inclusão  social  de  seus  ocupantes  e  a  Reforma  Agrária  constitui,  por  meio  do 
assentamento de trabalhadores rurais,  ferramenta essencial  para a mudança do 
modelo de desenvolvimento do pais, na medida em que contribui para alteração da 
estrutura fundiária e para a democratização do acesso à terra.
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