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RESOLUÇÃO N9 11, DE 12 DE ABRIL DE 1999

r·

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁR.IA • INCRA, autarquia federal, criada pelo Decreto-lei n. • 1.110, de 9 de julho de
1970, alterada pela Lei n.0 7.231, de 23 de outubro de 1984, restabelecido pelo Decreto Legislativo n.0 2,
de 29 de março de 1989, por seu Presidente Substituto; no uso das atribuições previstas no art, 6°, inciso
IV, letra "a", da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n." 966, de 27 de outubro de 1993; e art. 8",
inciso IV, letra "a", do Regimento Interno aprovado pela Ponaria/MAARA/ n ° 812, de 16 de dezembro
de 1993, bem como na delegação de competência contida no item l letra "a", da Portaria n.ª 57, de 9 de
março de 1999, e tendo em vista a deliberação adotada na sua 471• Reunião, rcalir.ada em 12 de abril de
1999,
CONSIDERANDO a proposta apresentada pelo Diretor de Recursos Fundiários do
INCRA. através do Relatório INCRA/DFIN' 12/99, resolve
1 • Aprovar a Instrução Normativa n.º 3 l, de 12 de abril de t 999, que fixa normas
gerais de procedimentos técnicos e administrativos para a desapropriação por interesse social de imóveis
nuais destinados à reforma agrária;
II - Determinar que as Diretorias de Recursos Fundiários, de Cadastro Rural e de
Assentamento, adotem as providências no que concerne a implantação do contido na presente Instrução
Normativa. baixando os atos de execução;
ll1 • Esia Resolução enua em vigor na data de sua publicação.
NELSON BORGES GONÇALVES
Presidente do Conselho
Substituto
ANEXO
INSTRUÇÃO NORMATIVA/INCRA/N9 31, DE 12 DE ABRIL DE 1999
F'1n nonnas eerais de procedimentos tée11icos e admiaistntivos para a
deupropriação por interesse social de imóveisrurais datiaado, ao proznma
refonaa aeráriL
1.

FJNALIDADE

A presente lnstruçio Nonnativ.a tem por finalidade fixar nonnas gerais de procedimentos técnicos e
administrativos para a dcsapropnação de imówís rurais,por interesse social, para fins de reforma agrária, a serem
realir.adas pelo Instituto Nacional de Coloou:ação e Reforma Agrária - INCRA, observadas as dimrizes
estabelecidas na Política de Desfflvoh,imento Rural com base na cxpmsão da agricultuni f.ami.líar e sua inserção ao
mercado
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DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 1
DOS PRINciPIOS FUNDAMENTAIS.

4,

A obtenção de terras nuais des1iDadas à implantação de projetos de assentamento integrantes do programa
de reforma agrária ser:i precedida de estudos sobre a viabilidade ecooõmiea de uso dos recursos naturais.
Os beneficiários de projetos de ~
manifestarão sua C011cordância CQll'I as oondiçõ,;s de obtenção
das terras, inclusive quanto ao preço a ser pago pelo INCRA e com relação aos recurses naturais.
A desapropriação por iDceresse social, para fins de refonna agrária, recair:i sobre a propriedade rural que
não cumpra a sua fimção social, observadas as disposições dos artigos 134 a 186 da Coostinúção Federal, da Lei n.•
8.629, de 2S de fevereiro de 1993, e legislação posterior que a alterou, e da Lei Complementar n.• 76, de 6 de julho
de 1993, oom a nova redação dada pela Lei Complementar n.0 88, de 23 dezembro de 1996, bem como a legislação
ambiental pertineme e IIU normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, para
Avaliação de Imóveis Rurais, NBR-8799, observado o seguinte:
2.1

N° 74 TERÇA~FEIRA,20 ABR 1999

DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1
As Diretorias de Recursos Fundiários, de Cadastro Rurale de Asseutameato editado, na forma~
nonnas internas de execução definidoras de proccdimcntos técnicos cadastra~ de vistoria e avaliação e
admínistrativos complemmtares à presente Instrução, com o objetivo de sistematizar as fases do procedimento da
desapropriação, por interesse social para fins de reforma agrária.
4.2

Esta lnsuução Nonnativa enua em vigor 110 prazo de quin7.e dias da data de sua publicação,

4.3
Revogam-se as disp0$ições em CQlltfário, especialmente a Instrução Nonnativa n.° 8, de 3 de dezembro de
1993.

NELSON BORGES GONÇALVES
Presidente do Instituto
Substituto

A$ desapropriações por intmsse social, para fins de refonna agrária, serão pteeedida.s de:

2, l.l Elaboração de Relatório Técnico com base ern levantamento de dados e informações sobre o imóvel rural,
visando earaáerizat a sua situação quanto ao cumprimento da fimção social, coofonne definido nos artigos 2° e 9"
da Lei n.° 8.629, de 1993 e alterações posteriores. A C011clusào do citado relatório deverá explicitar as razões de
conveoiência e opoitúnidade que justificam a inclusão do imóvel no progr.una de refonna agrária baseado ern
Estudo de Viabilidade Tóaúea e nas estratégias regionais de obtenção de terras naquola unidade da federação em
coasooância com os Planos Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Rural, quando existir.

ANEXO l

1.

Levantamento do efetivo pecuário por categoria e por idade.

2.1.2 Atualii:ação dos dados cadastnis no Sistema Naciooal de Cadastro Rural visando a obtenção dos valores do
Grau de Utili:ação da Tem - GlIT e do Grau de Eficiência oa Exploração da terra - GEE, com a cooseqiiente
classificação fimdiária do~
bem como para sulmituir os registros ~
para todos os efeitos legais.

1.1
Para o cálculo do efetivo pecuário, a ser expresso em Unidades Animais, dever-se-á proceder o seu
levantamento considerando as seguintes categorias de animais e respectivos fatores de conversão:

2.1 ,3

Estudo de Viabilidado Técnica que CQDSÍdere os aspectos técnicos, ecoaômicos e ambientais.

Quadro 1 - Distribui(:ão do Efetivo Pecuário e Fator de Converslo por Categoria Animal

2.1.4

Levautameoto da cadeia cbninial do imóve~ com certidões atualizadas de oous ou gravames.

Fa.iorde
Conversão

Número de Unidades
Animais

Bovinos

Vacas 3 anos e mais
Touros (Reprodutor)
Bois 3 anos e mais
Bois 2 anos a menos de 3
Novilhas de 2 a menos de 3 anos
Bovino de l a menos de 2 anos
Bovino menores de l ano

2.2
Na aplicação do art, 6°, § 7°, da Lei n.º 8.629, de 1993, coosidera-so razões de força maior, o evento
humano que por sua imprevisibilidade e inevitabilidade crie obstáculos intranspooíwis à regular manutenção dos
graus de eficiêacia na exploração do imóve~ e, caso fortuito, a ocorrência de intempéries ou calamidade que resulte
ern frustração de safras ou destl,Jição de pastos, devidamente comprovados junto ao INCRA.
2,3
Na aplicação do disposto nos incisos Il do§ r,e li do§ 3° do art. 6° da Lei n.0 8.629, de 1993, até que seja
realizado o ajuste de parâmetros, índices e indicadores previstos no art, 11 da mencionada lei, os cálculos para
obtc:nç.io do Gtrr e do GEE deverão se processar de acordo com os critérios fixados no anexo I desta Instrução
Nonnativa.

1,00

l,25
1,00
0,75
0,75

o,so
0,25

Bubaliuos

Bubalinos

2.4
O Relatório Tóaúco que atualizará a classificação do imóvel deverá refletir as suas condições do uso nos
do~ meses-anteriores ao do recebimento da comunicação prevista no art. 'l', §§ e 3°, da Lei n.• 8.629, de 1993,
desprezando.se as frações de mês e computando-se, para tanto, os meses inteiros.

r

1,25
Ontros

Equinos
Asininos
Muares
Ovinos
Canrinos

2.5
A$ desapropriações, por interesse social para fins de refonna agrária, deverão ser direcionadas para áreas
aauopi:adas, ex:cluirlcfo.se das ações de reforma agr.iria a desapropriação e a criação de assentamentos em áreas
com cobertura vegetal nativa.
3.

Numero de
Cabecas

Categoria Animal

2.1.5 Elaboração de Laudo de VJS!Oria e Avaliação para detenninar o valor da terra nua e das benfeitorias
indeaizáveis, nos termos da legislação pertinente.

DISPOSIÇÕESGERAIS

l,00
l,00
1,00
0,25
0.25

3.1
Serão estabelecidas estratégias regionais de obtenção de terras em ccesoeâneia com os Planos Estaduais e
Municipais de Desenvolvimento Rural, quando existir. Estas deverão fundamentar-se na definição do público
pnoritário a ser atendido, na estrutura fundiária associada aos recursos naturais, e na ex:istencia de Projetos de
Desenvolvimento Regionais e na observância dos linútes máximos de preços fixados para a programação anual.

1.2
Até que seja aprovado novo formulário que substitua a atual Declaração para Cadastro de Imóvel
Rural - DP, permitindo a coleta do efetivo pecuário na forma estabelecida no quadro 1, considerar-se-á as
categorias de animais e os respectivos fatores de conversão estabelecidos no quadro 2.

3.2
O levantamento de dados e informações sobre o imóvel rural será efetuado, obrigatoriamente, com o apoio
de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessammto, excetuando-se os casos em que não houver,
comprovadamente, dispaúbilidade de imagens atualizadas da área considerada.

Quadro 2 • Quadro-Resumo do Efetivo Pecuário

3.3
O relatório técnico resultante do levantarnmto de dados e infonnações dará origem à Declaração para
Cadastro de Imóvel Rural - DP - ex-officio "e as conseqüentes alterações cadastrais.
3.3.1 A cópia do relatório técnico e da comspondento DP "ex-officio" deverá ser remetida ao proprietário,
preposta, ou represtntante legal, através de aviso de recebimento - AR, ou pessoalmeote, mediante recibo.
3.3.2 O prazo de impus,iação das atualizações cadastrais promovidas com base no relatório técnico será de
quiaz,e dias.
3.4
Será elaborado .EVT • .Estudo de Viabilidade Técnica, que deverá ser ooncluído anterionnentc à edição do
ato declaratório de interesse social, com base nos dados oonstantes do relatório técnico.
3.4.1 O EVr - Estudo de Viabilidade Técnica compl'ffllde a sistemati:ação e interpretação técnica dos dados e
informações sobre as características fisiogr.ificas do imóvel e do seu meio biótico, tais como interpretação da
aptidão agricola, da capacidade de uso de suas terras, localização, nível de utilização e oeupação, demandas sociais
existentes, entre outras, consideradas relevantes à decisão sobre a cooveoiência da obtenção do imóvel para fins de
reforma agrária.
3.4.2 O EVf deverá CXlOtemplar as características de mercado da região do imóvel, bem como os Planos
Municipais e Estaduais de Desenvolvimento Rural, se existirem.
3.4.3 Para maior e6cieocia e gaoho qualitativo no levantameuto das infonnações necessárias à elaboração do
Evr deverão ser utili:adas técn.icas de sensoriamento remo«> e geq,rocessamento, bem como outros estudos de
recursos nawrais dispaúveis que corroborem o parecer c:coclusivo dos técnicos responsáveis pelp estudo.
3.S
Para fins de avaliação será levado em conta o preço de mercado do imóvel em sua totalidade, estando ai.
incluídas as temLs, acessões naturais, matas, florestas e benfeitorias indeoizáveis, coniorme preceituado no art. 12
da Lei n.• 8.629, de 1993, e legislação posterior que a alterou, vedada a ava!ia~o de cobertura florestal nativa em
separado.
Definido o valor do imóvel em sua t«alidado, senio desmembrados os valores de terra nua e benfeitorias
para dctenniaação dos valores a semn indeni:ados.

Categoria Animal

Número de
Cabecas

Bovinos até 2 anos
Bovinos acima de 2 anos
Bubalinos
Equinos, Asininos e Muares
Ovinos e Caorinos
2.

Fator de
Conversão

Número de Unidades
Allimais

0,37
O,S7
1,25
1,00
025

Índices de Lotação Tabelados

2.1
Enquanto não for editada nova instrução que substitua a Instrução Especial INCRA n.0 19/80, os
índices de lotação tabelados pelo INCRA em unidades animais cerresponderão a 213 do número de
cabeças, para converter as tabelas n.ºs 4 e S da referida instrução. Os índices de lotação tabelados por zona
de pecuária, expressos em número de cabeças e em número de u.nidades animais. passam a ser os
constantes dos quadros 3 e 4, a seguir.
Qudro 3 • Índices de Lotação para Pecuária, para Cálculo do GEE

ZONA DE PECUARIA
l
2

3
4

s

lNDICE DE RENDIMENTO EM
CABEÇAS
1,80
1,20
0,70
0,35

0.20

INDICE DE LOTAÇÃO EM
UNIDADES ANIMAIS
1,20
0,80
0,46
0,23
0.13

3.S. l

3.5.2 As pesquisas de mercado serio realizadas junto aos sttOres envolvidos nas atividades agropecuárias e de
tranSações de terras, sendo os dados de negócios realizados, ofertas e opiniões, consignadas em Fichas de Coleta que
comporia o Laudo de VJStoria o Avaliação. Aos dados de oferta será aplicado o fator de elasticidade.
3.5.3 Os valores componeates da amostra serão homoge11eizados e sofrerão tratamento estatístico, visando o
estabelecimento do campo de arbítrio refereute aos valores indenizatórios.
3.S.4 Serão considerados oa avaliação do imóvel rural os fatores de depreciação, funcionalidade e
comerciallzação, entre outros tearicarnente justificàveis, que definirão o percentual de contribuição das benfeitorias
indaúzáveis em relação ao valor do imóvel rural em sua localidade.
3.S.S Será recoibida Anotação do Respoosabilidade Técnica em nome do Engenheiro Agrônomo subscritor do
Laudo de Vistoria e Avaliação.

Quãdro 4 - Índices de Lota(:io para Pecuária. para Cálculo do GUT
ZONA DE PECUAfUA
1
2
3
4
5

(Of. n9 129/99)

INDICE DE RENDIMENTO EM
CABEÇAS
0,90
0,70

o,so

0,25
O.JS

INDICE DE LOTAÇÃO EM
UNIDADES ANIMAIS
0,60
0,46
0,33
0,16
0,10

