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NOTA TÉCNICA Nº 07/2021 

Brasília, 21 de julho de 2021. 

_______________________________________________________________________ 

 

ÁREA:   Desenvolvimento Rural 

TÍTULO:  A execução do Programa Titula Brasil pelos Municípios 

REFERÊNCIAS: Lei 11.952, de 25 de junho de 2009 

             Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020 

  Decreto 10.592, de 24 de dezembro de 2020 

  Portaria Conjunta 1, de 2 de dezembro de 2020 

  Portaria 26, de 4 de dezembro de 2020 

  Instrução Normativa 104, de 29 de janeiro de 2021 

  Instrução Normativa 105, de 29 de janeiro de 2021 

_______________________________________________________________________  

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A regularização fundiária tem a finalidade de dar segurança jurídica aos ocupantes de imóveis 

rurais pela entrega da titulação do imóvel, assim assegurando a posse anteriormente informal do 

ponto de vista da legislação jurídica. 

Além da segurança ao produtor, o título do imóvel permite o acesso às políticas públicas, como o 

crédito rural, que promovem o fortalecimento da produção no campo. 

O governo federal criou o programa Titula Brasil, por meio do Portaria Conjunta 1/2020, que será 

executado diretamente e voluntariamente pelas prefeituras, visando a acelerar os procedimentos 

de titulação e regularização fundiária das áreas rurais contínuas de até 2.500 hectares sob 

domínio da União ou do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

Segundo o governo federal, são diretrizes do programa Titula Brasil para regularização fundiária: 

• aumentar o alcance e a capacidade operacional;  

• agilizar o procedimento de titulação provisória e definitiva;  

• reduzir o acervo de processos pendentes de análise;  

• garantir maior eficiência e celeridade ao processo;  

• fomentar boas práticas no federalismo cooperativo com os Municípios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10592.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-conjunta-n-1-de-2-de-dezembro-de-2020-291801586
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-26-de-4-de-dezembro-de-2020-292418730
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-104-de-29-de-janeiro-de-2021-301790223
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-105-de-29-de-janeiro-de-2021-301562186
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Para o atingimento de seu objetivo, o Incra pretende formalizar Acordos de Cooperação Técnica 

(ACT) com os Municípios, que deverão criar um Núcleo Municipal de Regularização Fundiária 

(NMRF) composto por equipe técnica da prefeitura e coordenado pelo Incra. O servidor municipal 

credenciando realizará serviços como verificação de documentos e vistorias de campo nas áreas 

objeto da regularização fundiária. 

A CNM alerta que não haverá transferência voluntária de recursos financeiros aos Municípios, 

sendo contrapartida do Incra a capacitação da equipe da prefeitura e a elaboração do 

Regulamento Operacional e do Manual de Planejamento e Fiscalização do Programa. 

 

Áreas objeto da regularização fundiária: 

• áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, e em terras do 

Incra; 

• ocupações fora da Amazônia Legal nas áreas rurais do Incra e da União sob gestão do 

Incra; 

• áreas remanescentes de projetos com características de colonização criados pelo Incra, 

dentro ou fora da Amazônia Legal, anteriormente a 10 de outubro de 1985. 

 

2 PROGRAMA TITULA BRASIL 

2.1 Atuação dos Municípios 

Os Municípios que possuírem projetos de reforma agrária do Incra ou terras públicas federais 

passíveis de regularização fundiária poderão, voluntariamente, solicitar adesão ao Titula Brasil e 

assinar o Acordo de Cooperação Técnica (ACT). São responsabilidades do Município aderido: 

• criar e manter em funcionamento o NMRF; 

• disponibilizar local apropriado para funcionamento do NMRF; 

• dar publicidade, em âmbito local, ao programa Titula Brasil; 

• designar integrantes para o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária; 

• arcar com as despesas relativas à remuneração e aos encargos trabalhistas dos 

integrantes do NMRF; 

• assumir a responsabilidade por possíveis encargos fiscais e comerciais; 

• colocar os integrantes do NMRF à disposição do Incra para capacitação; e 
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• disponibilizar meios de transporte, bem como garantir a realização de manutenção e de 

abastecimento para execução das ações do NMRF. 

 

FIQUE ATENTO: A Lei Complementar 173/2020 proibiu os Municípios de criar cargo, emprego 

ou função e também despesas obrigatórias de caráter continuado até 31 de dezembro de 2021. 

 

Núcleos Municipais de Regularização Fundiária (NMRF) 

Os Municípios ao assinarem o ACT deverão criar o NMRF composto por pessoal do quadro da 

prefeitura, que irá realizar os seguintes serviços ao Incra: 

• atender os beneficiários da reforma agrária e da regularização fundiária; 

• apoiar o Incra na organização de ações de regularização e titulação no Município; 

• coletar requerimentos, declarações e documentos dos procedimentos de regularização e 

de titulação, e inseri-los no sistema informatizado do Incra; 

• realizar o georreferenciamento de glebas objeto da regularização fundiária; 

• instruir processos até a etapa antecedente à fase decisória pelo Incra; 

• realizar vistorias indicadas pelo Incra nas áreas passíveis de regularização, por meio de 

profissionais habilitados, conforme especificado no Manual de Planejamento e Fiscalização 

e no Regulamento Operacional; 

• coletar as assinaturas dos beneficiários nos contratos e nos títulos de domínio e inserir nos 

processos. 

O Incra será responsável por coordenar, orientar, supervisionar e avaliar os serviços do NMRF, e 

deverá fornecer capacitação e habilitação para uso dos sistemas eletrônicos do programa. Além 

disso, deverá indicar as áreas passiveis de regularização fundiária no âmbito do programa ao 

Município.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando a importância do tema para o fortalecimento da produção local, a CNM sugere que, 

antes da assinatura do acordo de cooperação técnica pelo Município, seja feita uma avaliação da 

minuta do ACT pela Procuradoria Municipal. Além disso, a equipe municipal deve analisar o 

Regulamento Operacional e o Manual de Planejamento e Fiscalização do Programa para avaliar 
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sua capacidade operacional de atender os serviços que o Município assumirá na instrução do 

processo de regularização fundiária. 

Se faz necessário que o gestor municipal, ao ter interesse em aderir ao programa, defina os 

critérios objetivos para os recebimentos dos requerimentos, declarações e documentos e 

mantenha a guarda dos documentos e relatórios inseridos nos sistemas do Incra para fins de 

futuras auditorias e fiscalizações do programa. 

Pois, aos assumirem o ACT, os Municípios responsabilizam-se por quaisquer danos porventura 

causados, dolosa ou culposamente, ao patrimônio da União em razão da execução desse acordo. 

Ademais, a CNM alerta quanto à vigência e à aplicabilidade da Lei Complementar 173/2020, pois 

em seu art. 8º, inc. II, há a vedação da criação de cargos, emprego ou função que impliquem 

aumento de despesa para o Município, conforme segue:  

 

                   Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam 
proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
                    [...] 
                    II – criar cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa; [...] 

 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) reconhece a importância da regularização dos 

imóveis rurais, no entanto a transferência de responsabilidade e despesas sem repasse de 

recursos financeiros ou equipamentos pode sobrecarregar a gestão local e inviabilizar o 

atingimento do objeto do acordo, levando o gestor a ser julgado ou apontado por improbidade 

administrativa. Assim, sugerimos aos gestores avaliarem com cautela as responsabilidades e 

despesas assumidas para o atendimento da população municipal. 

 
 

Desenvolvimento Rural/CNM 
d.rural@cnm.org.br 

 
 

mailto:d.rural@cnm.org.br
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ANEXO I – OPERACIONALIZAÇÃO 

 

1 PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O beneficiário poderá formalizar o pedido de regularização ao NMRF em requerimento entregue 

por meio físico ou eletrônico visando à instrução de processo administrativo de habilitação do 

imóvel. Com o requerimento também deverão ser apresentados, preferencialmente, em formato 

digital: 

• os documentos pessoais de identificação do ocupante e de seu cônjuge ou companheiro;  

• a documentação de identificação do imóvel, na qual deverá constar a área, a localização e 

a dimensão, por meio de planta e memorial descritivo com Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou documento equivalente, coordenadas dos vértices referenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro e submetidas ao Sistema de Gestão Fundiária do Incra 

(Sigef);  

• o comprovante de Inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

• as declarações do requerente e de seu cônjuge ou companheiro, sujeitos à 

responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil; 

• os documentos ou outros meios que comprovem a ocupação e a exploração direta; 

• outras informações requeridas pelo órgão competente. 

1.1 Beneficiários 

Podem requerer a regularização fundiária o ocupante e seu cônjuge ou companheiro, pessoas 

físicas, desde que atendidos os seguintes requisitos: são brasileiros natos ou naturalizados, não 

são proprietários de outro imóvel rural e praticam cultura efetiva.  

Além disso deverão comprovar o exercício da ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, por 

si ou por seus antecessores, anteriores a 22 de julho de 2008, e não terem sido beneficiados por 

programa de reforma agrária ou de regularização fundiária em área rural. 

É vedada a regularização de ocupações em que o ocupante ou seu cônjuge ou companheiro 

constem no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas à de escravo, ou exerçam cargo ou emprego público nos seguintes órgãos: 

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 
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• Ministério da Economia; 

• Secretaria do Patrimônio da União; 

• órgãos estaduais e distrital de terras. 

 

2 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE HABILITAÇÃO DO IMÓVEL 

Apresentado o requerimento, o Incra inicia a análise verificando se na ocupação há prática de 

cultura efetiva e se ocupação e exploração são anteriores a 22 de julho de 2008. 

A verificação do uso e da ocupação do solo será realizada pelo Incra por meio de tecnologias de 

sensoriamento remoto. A análise das declarações e informações do imóvel serão cruzadas com 

as bases do governo federal (temas como ambientais, trabalho escravo, conflitos agrários e 

outros). 

Em casos nos quais a análise do sensoriamento remoto não permitir a verificação do uso e da 

ocupação, o Incra solicitará à prefeitura, mediante manifestação fundamentada, a vistoria 

administrativa, facultando-se a juntada de nova documentação pelo requerente. 

Além disso, o Incra fará consulta perante a Câmara Técnica de Destinação Regularização 

Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais para verificação das áreas passíveis ou não de 

regularização fundiária. 

Os imóveis de projetos de assentamento com características de colonização interessados na 

regularização deverão ter certidão no Cartório de Registro de Imóveis em nome da União ou do 

Incra, com seus limites georreferenciados ou reconhecidos por meio do registro na base 

cartográfica do Incra. Para imóveis localizados em faixa de fronteira também será exigido o 

assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional (CDN). 

Os imóveis objeto do programa 

As terras passíveis de regularização fundiária são: as discriminadas, arrecadadas e registradas 

em nome da União; as remanescentes de núcleos de colonização ou de projetos de reforma 

agrária destinadas à utilização urbana; as devolutas localizadas em faixa de fronteira; e as 

registradas ou administradas em nome do Incra. 
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FIQUE ATENTO  

As seguintes terras não serão passiveis de regularização: as reservadas à administração militar 

federal e a outras finalidades de utilidade pública ou de interesse social a cargo da União; as 

tradicionalmente ocupadas por população indígena; as florestas públicas ou que contenham 

acessões ou benfeitorias federais. 

 

Em imóveis cuja área for considerada inalienável poderá ser outorgado ao requerente o título de 

concessão de direito real de uso, desde que devidamente delimitada a sua área. No caso de parte 

da área ser considerada alienável, o requerente poderá receber o título de domínio dessa gleba. 

 

Câmara técnica de destinação e regularização fundiária de terras públicas federais rurais 

Para agilizar os processos de verificação e resolução de controvérsias nas informações nas bases 

do governo federal, serão realizadas reuniões mensais da câmara técnica composta por 

representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Economia, 

Ministério do Meio Ambiente, Incra, Instituto Chico Mendes e Fundação Nacional do Índio. 

O processo de regularização fundiária será remetido à Secretaria-Executiva do Conselho de 

Defesa Nacional para manifestação em caso de imóveis localizados em faixa de fronteira. 

 

Vistoria presencial 

Considera-se vistoria o ato de inspecionar a exploração e a ocupação nas glebas objeto do 

programa; além disso, verifica se o requerente se enquadra nos requisitos exigidos pela legislação 

para obter a regularização da ocupação. 

Os imóveis com área superior a quatro módulos fiscais até o limite de 2.500 hectares terão 

relatório de vistoria presencial na instrução dos seus processos. O relatório deverá ser subscrito 

por profissional habilitado pelo Poder Executivo federal ou por profissional dos Municípios 

habilitado em razão do ACT. 
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FIQUE ATENTO 

Nos imóveis de até quatro módulos fiscais, os requisitos para a regularização fundiária serão 

avaliados por meio de declaração do ocupante, sendo dispensada a vistoria prévia, a critério do 

Incra. 

 

Será obrigatória a vistoria presencial, independentemente do tamanho do imóvel rural nos 

seguintes casos: 

• análise inconclusiva pelo Incra das informações obtidas de forma remota; 

• imóvel objeto de termo de embargo ou infração ambiental; 

• requerimento de solicitação de regularização realizado por meio de procuração; 

• imóvel apresentar indícios de fracionamento; 

• imóvel possuir conflito agrário. 

Se na vistoria técnica for identificada adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou 

celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para regularização de infração ambiental, 

estes registros deverão ser incluídos no processo administrativo para avaliação do Incra quanto 

ao não impedimento de regularização da área. 

O pedido de vistoria devidamente justificado deverá ser encaminhado nos autos para o técnico 

municipal acompanhado do resultado do sensoriamento remoto, com o objetivo de auxiliar na 

identificação dos dados que devem ser coletados e verificados em campo. 

No relatório, o técnico municipal deverá apresentar dados e informações relevantes averiguadas 

pelo vistoriador para esclarecer o ponto que motivou o pedido de vistoria. Deverá também coletar 

pelo menos um par de coordenadas geográficas que indique a latitude e longitude de localização 

de um ponto do imóvel. 

O técnico municipal deverá seguir as orientações do manual técnico para preenchimento do 

relatório de vistoria da ocupação rural para fins de regularização fundiária. 

Os técnicos municipais, mediante assinatura de termos de responsabilidade, terão acesso às 

soluções de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) do Incra. Responderão nas esferas 

civil, penal e administrativa nos casos de irregularidades/ilegalidades praticadas, ou pela ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que ocasionem prejuízos ao erário ou a terceiros. 
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FIQUE ATENTO 

Os técnicos municipais deverão trabalhar em acordo com Manual de Planejamento e 

Fiscalização do Programa e com o Regulamento Operacional; no entanto, o ACT não transfere 

aos Municípios o poder de decisão nos processos de regularização fundiária, cabendo ao Incra 

a emissão e a expedição de documentos de titulação. 

 

A CNM destaca que os NMRF deverão possuir veículos automotivos e computadores com 

capacidade para atender os sistemas eletrônicos do Incra; além disso, o técnico deverá dispor de 

aparelho de celular com capacidade de suportar o aplicativo disponibilizado para as vistorias de 

campo. 

Lembra ainda, que apesar da norma prever que a NMRF poderá realizar os serviços de 

georreferenciamento nas glebas objeto da regularização fundiária, não existe a previsão de 

cobrança ou reembolso por esse serviço prestado pelo Município, sendo a cobrança exclusiva 

para União. Portanto, a CNM recomenda que os técnicos municipais não realizem esse serviço 

aos beneficiários do programa, deixando a cargo do Incra tal responsabilidade. 

Processo simplificado para a regularização de imóveis até um módulo fiscal 

Para imóveis de até um módulo fiscal não será exigida a comprovação de inscrição no CAR e a 

manifestação da Superintendência Regional sobre o preenchimento dos requisitos para 

regularização. 

Memorial descritivo 

O memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com o devido registro no órgão de 

classe, deverá ser encaminhado pelo Sigef e previamente validado pelo Incra. O profissional 

habilitação é o profissional credenciado no Incra para executar serviços de georreferenciamento 

de imóveis rurais. 

VOCÊ SABIA?  

A certificação do georreferenciamento do imóvel rural, criada pela Lei 10.267/2001, indica que 

os limites do imóvel não se sobrepõem a outros e que a realização do georreferenciamento 

ocorreu conforme especificações técnicas legais. 
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Disputa entre particulares 

Quando verificado mais de um requerente interessado em imóvel ou sobreposição de limites, o 

Incra poderá buscar acordo entre as partes, por meio da assinatura de declaração de 

concordância quanto aos limites de cada beneficiário. 

O processo de regularização será suspenso para decisão administrativa pelo Incra quando houver 

impossibilidade de acordo entre os requerentes. Em caso de conflito entre comunidades locais e 

particulares, o Incra decidirá em benefício das comunidades locais. Entretanto, casos entre 

particulares dependerão de acordo ou decisão judicial para continuidade do processo de 

regularização. 

Emissão de certidão de reconhecimento de ocupação 

O imóvel que tiver o perímetro aprovado no Sigef e for passível de regularização conforme a 

norma poderá ter emitida a sua Certidão de Reconhecimento de Ocupação (CRO), para 

comprovar a ocupação de área pública e assim permitir ao beneficiário pleitear a contratação de 

crédito às instituições financeiras. 

 

Valor da terra 

A concessão do direito real de uso para imóveis de até um modulo fiscal será gratuita desde que 

atendidas as cláusulas resolutivas; nos demais imóveis será onerosa com valor calculado 

conforme a norma. 

 

Tamanho Concessão Processo de licitação 

até um módulo fiscal gratuita dispensada 

acima de um módulo fiscal até 2.500 ha onerosa dispensada 

 

O preço do imóvel será definido com base no tamanho da área e ficará entre 10% e 50% do valor 

mínimo da pauta de valores da terra nua para fins de titulação e regularização fundiária elaborada 

pelo Incra, adicionados de encargos financeiros. Nos casos de concessão do direito real de uso 
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onerosa, será concedida com o pagamento de 40% do preço do imóvel. O valor será calculado 

conforme equações definidas no Decreto 10.592/2020. 

 

Tamanho Pauta de valores da terra nua  

até um módulo fiscal 10% do valor mínimo  

acima de um e até quatro módulos fiscais 10% a 30% do valor mínimo 

acima de quatro módulo fiscal até 2.500 ha 30% a 50% do valor mínimo 

 

Os custos relativos à execução dos serviços topográficos, se executados pelo poder público 

federal, serão acrescidos ao preço do imóvel para alienação, para a ocupações cujas áreas são 

maiores a quatro módulos fiscais. 

Para imóveis localizados em mais de um Município com dimensões de módulos fiscais diferentes, 

será considerado o tamanho de módulo fiscal do Município onde estiver situada a maior parte do 

imóvel. 

Formas de pagamento 

O beneficiário terá o prazo de até 20 anos, com carência de 36 meses, em parcelas anuais para 

quitar o valor fixado do imóvel. 

Terá direito ainda a um desconto de 20% para o pagamento à vista; neste caso, o pagamento 

deverá ocorrer em até 180 dias contados a partir da entrega do título, quando mantidas as 

obrigações de atendimento das condições resolutivas. 

 

3 CLÁUSULAS COM CONDIÇÕES RESOLUTIVAS 

Atendimento das condições resolutivas 

Dentre suas cláusulas, o título de domínio (TD) ou o termo de concessão de direito real de uso 

(CDRU) deverão conter a condição de inalienabilidade do imóvel durante o prazo para quitação do 

valor, sob condição resolutiva. 
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O beneficiário deverá ainda manter a destinação agrária, por meio de prática de cultura efetiva, o 

respeito à legislação ambiental e às condições e à forma de pagamento. É vedada a exploração 

de mão de obra em condição análoga à de escravo. 

A comprovação do cumprimento das cláusulas resolutivas poderá ocorrer por meio de 

documentos, certidões, técnicas de sensoriamento remoto ou vistoria no imóvel. 

 

LEMBRE-SE 

O beneficiário que vender o título obtido por meio desta regularização fundiária ficará impedido 

de participar de programas de reforma agrária ou de regularização fundiária. 

 

O beneficiário deverá encaminhar ao Incra a documentação necessária para verificação e 

posterior liberação das condições resolutivas do título de domínio e do termo de concessão. Se 

necessário, poderá ser realizada vistoria no imóvel para verificação das informações. O Incra 

deverá concluir a análise do pedido de liberação das condições resolutivas no prazo máximo de 

12 meses. 

O beneficiário do título poderá requerer a liberação antecipada das cláusulas resolutivas mediante 

a quitação integral do valor de 100% do valor médio da terra nua por hectare definido pelo Incra, e 

desde que atestado o cumprimento das cláusulas resolutivas.  

Ao quitar o valor do imóvel o beneficiário fica liberado das condições resolutivas, aqui incluídos os 

beneficiários, com imóveis de até um modulo fiscal, que optem em dispensar sua gratuidade. 

A certidão de liberação das condições resolutivas será averbada à margem da matrícula do imóvel 

previamente à alienação do bem pelo beneficiário. 

 

Descumprimento das condições resolutivas 

O descumprimento das condições resolutivas pelo beneficiário implica extinção unilateral do título 

de domínio ou do termo de concessão, declarada por meio de processo administrativo para apurar 

o descumprimento, sendo assegurados ao titulado os princípios da ampla defesa e do 

contraditório. 
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O descumprimento das obrigações pelo beneficiário deverá ser demonstrado nos autos do 

processo administrativo por meio de prova material ou documental, a qual servirá de base para 

ação judicial reivindicatória de domínio ajuizada pela Advocacia-Geral da União.    

 

4 TITULAÇÃO 

Os títulos de domínio e de concessão de direito real de uso com as cláusulas resolutivas serão 

expedidos em nome da mulher e do homem. 

Os TD e as CDRU serão expedidos após publicação de decisão que autorizou a expedição. O 

Incra também vai entregar ao beneficiário cópia das plantas e memorial descritivo do imóvel, 

devidamente registrados no conselho de classe do responsável técnico. 

Após recebimento dos documentos, o requerente deverá assiná-los e anexá-los no sistema 

eletrônico para posterior assinatura do presidente do Incra. Em seguida o Incra irá atualizar os 

dados do imóvel titulado no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) e no Sistema de Gestão 

Fundiária (Sigef). 

O beneficiário deverá comunicar ao Incra o registro do TD e/ou da CDRU no cartório de registro 

de imóveis, para atualização cadastral. 

 

4.1 Venda direta  

Em imóveis rurais passiveis de regularização situados na Amazônia Legal nos quais o requerente 

for proprietário de outro imóvel rural esse poderá solicitar a venda direta por meio da modalidade 

de alienação, nos casos que a área objeto da regularização tiver sua ocupação posterior a 22 de 

julho de 2008 ou em áreas em que tenha havido interrupção da cadeia alienatória posterior à 

referida data, e sendo comprovada a ocupação por mais de cinco anos. 

FIQUE ATENTO 

As áreas ocupadas que excederem o limite 2.500 hectares somente poderão ser objeto de 

titulação parcial até este limite, condicionada à desocupação da área excedente pelo 

requerente. 
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O Incra irá converter o processo de regularização fundiária para a modalidade de venda direta, 

registrado inclusive no despacho decisório a modalidade, quando o processo se enquadrar nas 

condições mencionadas acima. A venda direta segue o mesmo processo administrativo da 

regularização fundiária. 

O interessado deverá realizar o pagamento de 100% do valor máximo da terra nua definido na 

pauta de valores, para fins de titulação e regularização fundiária, elaborada pelo Incra.  

O título de domínio será emitido ao interessado desde que atendidas as condições resolutivas 

pelo prazo de dez anos, bem como a inalienabilidade do imóvel, e que a soma das áreas do 

interessado, devidamente georreferenciadas, não ultrapassem o limite de 2.500 hectares. 

 

5 SISTEMA INFORMATIZADO  

Foi disponibilizado sistema informatizado na internet e o aplicativo Titula Brasil para assegurar a 

transparência no processo de regularização fundiária e apoiar o trabalho em campo dos 

colaboradores das prefeituras. 

No sistema é possível verificar as ações de regularização fundiária, os dados geoespaciais dos 

imóveis regularizados e o cadastro de posseiros, o que garante acesso às informações aos atores 

envolvidos na regularização. 

Tramitação do processo administrativo de regularização fundiária: 

1° recebimento e inserção dos documentos apresentados em formato digital no sistema 
informatizado do Incra; 

2° análise automatizada de sobreposição do imóvel; 

3° análise das ocupações por meio do sensoriamento remoto; 

4° pesquisa e análise automatizada das informações às bases de dados oficiais da administração 
pública federal; 

5° manifestação técnica da Divisão de Governança Fundiária, devidamente justificada, quanto a 
necessidade da realização de vistoria para verificação dos documentos recebido; 

6° apresentação relatório de vistoria pelo técnico da prefeitura, quando solicitado; 

7° inscrição ou atualização do imóvel no SNCR; 

8° manifestação da Superintendência Regional quanto ao atendimento dos requisitos; 

9° emissão do extrato da instrução processual; 

10° manifestação jurídica; 

11° ato de aprovação para emissão do título ou indeferimento da titulação pelo diretor de 

Governança Fundiária. 


