
COLEÇÃO AMBIENTAL

TERRAS

Atualizada até fevereiro de 2015





COLEÇÃO AMBIENTAL

TERRAS
 



SENADO FEDERAL 
Mesa 
Biênio 2015 – 2016

Senador Renan Calheiros
PRESIDENTE

Senador Jorge Viana
PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE

Senador Romero Jucá
SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE

Senador Vicentinho Alves
PRIMEIRO-SECRETÁRIO

Senador Zeze Perrella
SEGUNDO-SECRETÁRIO

Senador Gladson Cameli
TERCEIRO-SECRETÁRIO

Senadora Ângela Portela
QUARTA-SECRETÁRIA

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
Senador Sérgio Petecão
Senador João Alberto Souza
Senador Elmano Férrer
Senador Douglas Cintra



Brasília – 2015

COLEÇÃO AMBIENTAL

TERRAS
 

Secretaria de Editoração e Publicações
Coordenação de Edições Técnicas



Terras. – Brasília : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015.
535 p. – (Coleção Ambiental)

Conteúdo: Dispositivos constitucionais pertinentes – Atos internacionais 
– Política Agrícola – Reforma agrária – Normas correlatas – Informações
complementares.

ISBN: 978-85-7018-589-1 (obra completa) 
ISBN: 978-85-7018-601-0

1. Direito agrário, Brasil. 2. Política agrícola. 3. Reforma agrária. I. Série.

CDDir 342.1247

Coordenação de Edições Técnicas
Via N2, Secretaria de Editoração e Publicações, Bloco 2, 1o Pavimento
CEP: 70165-900 – Brasília, DF
E-mail: livros@senado.leg.br

Alô Senado: 0800 61 2211

Edição do Senado Federal
Diretora-Geral: Ilana Trombka
Secretário-Geral da Mesa: Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho

Impressa na Secretaria de Editoração e Publicações
Diretor: Florian Augusto Coutinho Madruga

Produzida na Coordenação de Edições Técnicas
Coordenadora: Anna Maria de Lucena Rodrigues

Organização: Adriana Lopes
Revisão de provas: Marcelo Larroyed
Editoração eletrônica: Raimilda Bispo
Ficha catalográfica: Bianca Rossi
Capa: Coordenação de Publicidade e Marketing
Projeto gráfico: Lucas Santos e Raphael Melleiro

Atualizada até fevereiro de 2015.



Sumário

Dispositivos constitucionais pertinentes

Constituição da República Federativa do Brasil ����������������������������������������������������� 10

Ato internacional

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a 
Agricultura ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Política agrícola

Lei no 8.171/1991
Capítulo I – Dos Princípios Fundamentais ��������������������������������������������������������� 50
Capítulo II – Da Organização Institucional ��������������������������������������������������������� 53
Capítulo III – Do Planejamento Agrícola ������������������������������������������������������������� 54
Capítulo IV – Da Pesquisa Agrícola �������������������������������������������������������������������� 55
Capítulo V – Da Assistência Técnica e Extensão Rural ������������������������������������� 56
Capítulo VI – Da Proteção ao Meio Ambiente e da Conservação dos Recursos 

Naturais ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 57
Capítulo VII – Da Defesa Agropecuária �������������������������������������������������������������� 59
Capítulo VIII – Da Informação Agrícola��������������������������������������������������������������� 62
Capítulo IX – Da Produção, da Comercialização, do Abastecimento e da 

Armazenagem �������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
Capítulo X – Do Produtor Rural, da Propriedade Rural e Sua Função Social ��� 64
Capítulo XI – Do Associativismo e do Cooperativismo �������������������������������������� 64
Capítulo XII – Dos Investimentos Públicos ��������������������������������������������������������� 65
Capítulo XIII – Do Crédito Rural �������������������������������������������������������������������������� 65
Capítulo XIV – Do Crédito Fundiário ������������������������������������������������������������������� 67
Capítulo XV – Do Seguro Agrícola ��������������������������������������������������������������������� 68
Capítulo XVI – Da Garantia da Atividade Agropecuária ������������������������������������� 68
Capítulo XVII – Da Tributação e dos Incentivos Fiscais ������������������������������������� 70
Capítulo XVIII – Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural ����������������������� 70



Capítulo XIX – Da Irrigação e Drenagem������������������������������������������������������������ 71
Capítulo XX – Da Habitação Rural ���������������������������������������������������������������������� 72
Capítulo XXI – Da Eletrificação Rural ������������������������������������������������������������������ 72
Capítulo XXII – Da Mecanização Agrícola ���������������������������������������������������������� 73
Capítulo XXIII – Das Disposições Finais ������������������������������������������������������������� 73

Reforma agrária

Lei no 8�629/1993 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 78

Normas correlatas

Lei Complementar no 140/2011 ������������������������������������������������������������������������������� 94

Lei Complementar no 93/1998 ������������������������������������������������������������������������������� 105

Lei Complementar no 76/1993 ������������������������������������������������������������������������������� 110

Lei no 12�805/2013 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 117

Lei no 12�651/2012 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 121

Lei no 12�512/2011 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 150

Lei no 11�952/2009 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 163

Lei no 11�326/2006 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 178

Lei no 11�284/2006 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 181

Lei no 9�456/1997 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 221

Lei no 8�174/1991 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 239

Lei no 5�868/1972 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 241

Lei no 4�947/1966 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 246

Lei no 4�504/1964 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 255

Decreto no 7�830/2012 ������������������������������������������������������������������������������������������� 312

Decreto no 7�644/2011 ������������������������������������������������������������������������������������������� 322

Decreto no 7�352/2010 ������������������������������������������������������������������������������������������� 333

Decreto no 6�992/2009 ������������������������������������������������������������������������������������������� 340

Decreto no 6�672/2008 ������������������������������������������������������������������������������������������� 352

Decreto no 6�063/2007 ������������������������������������������������������������������������������������������� 360

Decreto no 4�892/2003 ������������������������������������������������������������������������������������������� 378



As notas de rodapé indicadas ao fim do caput dos artigos apresentam as normas 
modificadoras de seus dispositivos. Consta ainda nas notas referência às normas 
que regulamentam ou complementam a legislação compilada.

Medida Provisória no 2�183-56/2001 ���������������������������������������������������������������������� 390

Decreto no 2�366/1997 ������������������������������������������������������������������������������������������� 392

Decreto no 2�250/1997 ������������������������������������������������������������������������������������������� 408

Decreto no 433/1992 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 410

Decreto no 72�106/1973 ����������������������������������������������������������������������������������������� 416

Decreto no 59�566/1966 ����������������������������������������������������������������������������������������� 433

Decreto no 59�428/1966 ����������������������������������������������������������������������������������������� 457

Decreto no 55�891/1965 ����������������������������������������������������������������������������������������� 487

Decreto no 55�286/1964 ����������������������������������������������������������������������������������������� 510

Decreto-Lei no 3�365/1941 ������������������������������������������������������������������������������������� 514

Informações complementares

Índice geral de temas e entidades ������������������������������������������������������������������������ 526





Dispositivos constitucionais 
pertinentes



10 Coleção Ambiental

Constituição da República 
Federativa do Brasil

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade 

ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar 
de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada 
pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de 
sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvol-
vimento;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VI – Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I – Do Sistema Tributário Nacional
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO III – Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VI – propriedade territorial rural;1

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput:
I – será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manu-

tenção de propriedades improdutivas;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO VI – Da Repartição das Receitas Tributárias
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

II – cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre 
a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a 
totalidade na hipótese da opção a que se refere o art� 153, § 4o, III;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VII – Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

II – propriedade privada;
III – função social da propriedade;

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia 

1 Ver Lei no 9�393/1996 e Decreto no 4�382/2002� 
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e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor 
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e 
cuja utilização será definida em lei�

§ 1o As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro�
§ 2o O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma 

agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação�
§ 3o Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de 

rito sumário, para o processo judicial de desapropriação�
§ 4o O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, 

assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no 
exercício�

§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de 
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária�

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu 

proprietário não possua outra;
II – a propriedade produtiva�
Parágrafo único� A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e 

fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social�

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simulta-
neamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 
requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores�

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a par-
ticipação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, 
bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando 
em conta, especialmente:

I – os instrumentos creditícios e fiscais;
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II – os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercia-
lização;

III – o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV – a assistência técnica e extensão rural;
V – o seguro agrícola;
VI – o cooperativismo;
VII – a eletrificação rural e irrigação;
VIII – a habitação para o trabalhador rural�
§ 1o Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agrope-

cuárias, pesqueiras e florestais�
§ 2o Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária�

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a 
política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária�

§ 1o A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área 
superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por 
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional�

§ 2o Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões 
de terras públicas para fins de reforma agrária�

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária 
receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 
dez anos�

Parágrafo único� O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e 
condições previstos em lei�

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade 
rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão 
de autorização do Congresso Nacional�

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 
como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, 
não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade�
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Parágrafo único� Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO IX – Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente 
destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e 
medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura

PREÂMBULO

As Partes Contratantes,

Convencidas da natureza especial dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a 
agricultura, suas distintas características e seus problemas que requerem soluções 
específicas;

Profundamente preocupadas com a continuada erosão desses recursos;

Conscientes de que os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura são 
uma preocupação comum a todos os países, já que todos dependem amplamente de 
recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura originados de outras partes;

Reconhecendo que a conservação, a prospecção, a coleta, a caracterização, a avaliação 
e a documentação dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura são 
essenciais para alcançar as metas da Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar 
Mundial e o Plano de Ação da Cúpula Mundial sobre a Alimentação e para um desen-
volvimento agrícola sustentável para as gerações presentes e futuras, e que é necessário 
fortalecer com urgência a capacidade dos países em desenvolvimento e dos países com 
economias em transição de realizarem essas tarefas;

Observando que o Plano Global de Ação para a Conservação e o Uso Sustentável dos 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura é uma estrutura interna-
cionalmente acordada para essas atividades;



17Terras

Reconhecendo ainda que os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura 
são a matéria prima indispensável para o melhoramento genético dos cultivos, quer 
por meio da seleção feita pelos agricultores, do fitomelhoramento clássico ou das bio-
tecnologias modernas, e que são essenciais para a adaptação a mudanças ambientais 
imprevisíveis e às necessidades humanas futuras.

Afirmando que as contribuições passadas, presentes e futuras dos agricultores em todas 
as regiões do mundo, particularmente aquelas nos centros de origem e de diversidade, 
na conservação, melhoramento e na disponibilidade desses recursos constituem a base 
dos Direitos do Agricultor;

Afirmando também que os direitos reconhecidos no presente Tratado de conservar, 
usar, trocar e vender sementes e outros materiais de propagação conservados pelo 
agricultor, e de participar da tomada de decisões sobre a repartição justa e equitativa 
dos benefícios derivados da utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação 
e a agricultura, são fundamentais para a aplicação dos Direitos do Agricultor, bem 
como para sua promoção tanto nacional quanto internacionalmente.

Reconhecendo que este Tratado e outros acordos internacionais relevantes para este 
Tratado devem apoiar-se mutuamente com vistas a alcançar a agricultura sustentável 
e a segurança alimentar;

Afirmando que nada no presente Tratado será interpretado no sentido de representar 
uma mudança nos direitos e obrigações das Partes Contratantes no âmbito de outros 
acordos internacionais;

Compreendendo que o exposto acima não pretende criar uma hierarquia entre este 
Tratado e outros acordos internacionais;

Cientes de que as questões sobre o manejo dos recursos fitogenéticos para a alimentação 
e a agricultura estão no ponto de confluência entre a agricultura, o meio ambiente e o 
comércio e convencidas de que deve haver sinergia entre esses setores;

Cientes de sua responsabilidade com as gerações presentes e futuras de conservar a 
diversidade mundial de recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura;
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Reconhecendo que, no exercício de seus direitos soberanos sobre seus recursos fitogené-
ticos para a alimentação e a agricultura, os Estados podem beneficiar-se mutuamente 
da criação de um efetivo sistema multilateral para facilitar o acesso a uma seleção 
negociada desses recursos e para a distribuição justa e equitativa dos benefícios ad-
vindos de sua utilização; e

Desejando concluir um acordo internacional no âmbito da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura e, doravante denominada FAO, sob o artigo 
14 da Constituição da FAO;

Acordaram no seguinte:

PARTE I – Introdução
ARTIGO 1o – Objetivos

1.1 Os objetivos deste Tratado são a conservação e o uso sustentável dos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e a repartição justa e equitativa dos 
benefícios derivados de sua utilização, em harmonia com a Convenção sobre Diver-
sidade Biológica, para uma agricultura sustentável e a segurança alimentar.

1.2 Esses objetivos serão alcançados por meio de estreita ligação deste Tratado com a 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e com a Convenção 
sobre Diversidade Biológica.

ARTIGO 2o – Utilização dos Termos

Para os propósitos deste Tratado, os seguintes termos terão os significados a eles atri-
buídos. Essas definições não se aplicam ao comércio de produtos de base agrícolas:

Por “conservação in situ” se entende a conservação dos ecossistemas e habitats naturais 
e a manutenção e a recuperação de populações viáveis de espécies em seus ambientes 
naturais e, no caso de espécies vegetais cultivadas ou domesticadas, no ambiente em 
que desenvolveram suas propriedades características.
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Por “conservação ex situ” se entende a conservação de recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura fora de seu habitat natural.

Por “recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura” se entende qualquer 
material genético de origem vegetal com valor real ou potencial para a alimentação 
e a agricultura.

Por “material genético” se entende qualquer material de origem vegetal, inclusive 
material reprodutivo e de propagação vegetativa, que contenha unidades funcionais 
de hereditariedade.

Por “variedade” se entende um grupo de plantas dentro de um táxon botânico único 
no nível mais baixo conhecido, definido pela expressão reproduzível de suas caracte-
rísticas distintas e outras de caráter genético.

Por “coleção ex situ” se entende uma coleção de recursos fitogenéticos para a alimen-
tação e a agricultura mantida fora de seu habitat natural.

Por “centro de origem” se entende uma área geográfica onde uma espécie vegetal, quer 
domesticada ou silvestre, desenvolveu pela primeira vez suas propriedades distintas.

Por “centro de diversidade de cultivos” se entende uma área geográfica contendo um 
nível elevado de diversidade genética de espécies cultivadas em condições in situ.

ARTIGO 3o – Escopo

Este Tratado está relacionado com os recursos fitogenéticos para a alimentação e a 
agricultura.

PARTE II – Disposições Gerais
ARTIGO 4o – Obrigações Gerais

Cada Parte Contratante assegurará a conformidade de suas leis, regulamentos e pro-
cedimentos com as obrigações estipuladas neste Tratado.
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ARTIGO 5o – Conservação, Prospecção, Coleta, Caracterização, Avaliação 
Documentação de Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura

5.1 Cada Parte Contratante promoverá, conforme a legislação nacional e em cooperação 
com outras Partes Contratantes, quando apropriado, uma abordagem integrada da 
prospecção, conservação e uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimen-
tação e a agricultura e, em particular, conforme o caso:

(a) levantar e inventariar os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, 
levando em consideração a situação e o grau de variação das populações existentes, 
incluindo aquelas de uso potencial e, quando viável, avaliar qualquer ameaça a elas;

(b) promover a coleta de recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e 
informações associadas relevantes sobre aqueles recursos fitogenéticos que estejam 
ameaçados ou sejam de uso potencial;

(c) promover ou apoiar, conforme o caso, os esforços dos agricultores e das comuni-
dades locais no manejo e conservação nas propriedades seus recursos fitogenéticos 
para a alimentação e a agricultura;

(d) promover a conservação in situ dos parentes silvestres das plantas cultivadas e 
das plantas silvestres para a produção de alimentos, inclusive em áreas protegidas, 
apoiando, entre outros, os esforços das comunidades indígenas e locais;

(e) cooperar para promover o desenvolvimento de um sistema eficiente e sustentável de 
conservação ex situ, prestando a devida atenção à necessidade de adequada documen-
tação, caracterização, regeneração e avaliação, bem como promover o desenvolvimento 
e transferência de tecnologias apropriadas para essa finalidade com vistas a melhorar 
o uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura.

(f) monitorar a manutenção da viabilidade, do grau de variação e da integridade 
genética das coleções de recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura.

5.2 As Partes Contratantes deverão, conforme o caso, adotar medidas para minimizar 
ou, se possível, eliminar as ameaças aos recursos fitogenéticos para a alimentação e 
a agricultura.
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ARTIGO 6o – Uso Sustentável dos Recursos Fitogenéticos

6.1 As Partes Contratantes elaborarão e manterão políticas e medidas jurídicas apro-
priadas que promovam o uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação 
e a agricultura.

6.2 O uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura 
pode incluir medidas como:

(a) elaboração políticas agrícolas justas que promovam, conforme o caso, o desen-
volvimento e a manutenção dos diversos sistemas de cultivo que favoreçam o uso 
sustentável da agrobiodiversidade e de outros recursos naturais;

(b) fortalecimento a pesquisa que promova e conserve a diversidade biológica ma-
ximizando a variação intraespecífica e interespecífica em benefício dos agricultores, 
especialmente daqueles que geram e utilizam suas próprias variedades e aplicam os 
princípios ecológicos para a manutenção da fertilidade do solo e o combate a doenças, 
ervas daninhas e pragas;

(c) promoção, conforme o caso, de esforços para o fitomelhoramento que, com a parti-
cipação dos agricultores, particularmente nos países em desenvolvimento, fortalecendo 
a capacidade do desenvolvimento de variedades especialmente adaptadas às condições 
sociais, econômicas e ecológicas, inclusive nas áreas marginais;

(d) ampliação da base genética dos cultivos, aumentando a gama de diversidade ge-
nética à disposição dos agricultores;

(e) promoção, conforme o caso, da expansão do uso dos cultivos locais e daqueles ali 
adaptados, das variedades e das espécies subutilizadas;

(f) apoio, conforme o caso, à utilização mais ampla da diversidade de variedades e 
espécies dos cultivos manejados, conservados e utilizados sustentavelmente nas pro-
priedades e criação de fortes ligações com o fitomelhoramento e o desenvolvimento 
agrícola a fim de reduzir a vulnerabilidade dos cultivos e da erosão genética e promoção 
do aumento da produção mundial de alimentos compatível com o desenvolvimento 
sustentável;
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(g) exame e, conforme o caso, ajustamento, das estratégias de melhoramento regu-
lação liberação de variedades e a distribuição de sementes;

ARTIGO 7o – Compromissos Nacionais e Cooperação Internacional

7.1 Cada Parte Contratante incorporará, conforme o caso, em seus programas e 
políticas de desenvolvimento rural e agrícola, as atividades referidas nos artigos 5o 
e 6o, e cooperará com outras Partes Contratantes, diretamente ou por meio da FAO, 
e outras organizações internacionais relevantes, na conservação e no uso sustentável 
dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura.

7.2 A cooperação internacional será especialmente dirigida a:

(a) estabelecimento ou fortalecimento das competências dos países em desenvolvi-
mento e dos países com economias em transição em relação à conservação e ao uso 
sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura;

(b) ampliação das atividades internacionais para promover a conservação, avalia-
ção, documentação, melhoramento genético, fitomelhoramento, multiplicação de 
sementes; e repartição, acesso e intercâmbio, de acordo com a Parte IV, dos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e das informações e tecnologias 
apropriadas.

(c) manutenção e fortalecimento dos arranjos institucionais estabelecidos na Parte 
V; e

(d) implementação da estratégia de financiamento prevista no artigo 18.

ARTIGO 8o – Assistência Técnica

As Partes Contratantes acordam promover a prestação de assistência técnica às Partes 
Contratantes, especialmente àquelas que são países em desenvolvimento ou países 
com economias em transição, em caráter bilateral ou por meio de organizações in-
ternacionais pertinentes, com vistas a facilitar a implementação do presente Tratado.
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PARTE III – Direitos dos Agricultores
ARTIGO 9o – Direitos dos Agricultores

9.1 As Partes Contratantes reconhecem a enorme contribuição que as comunidades 
locais e indígenas e os agricultores de todas as regiões do mundo, particularmente 
dos centros de origem e de diversidade de cultivos, têm realizado e continuarão a 
realizar para a conservação e para o desenvolvimento dos recursos fitogenéticos que 
constituem a base da produção alimentar e agrícola em todo o mundo.

9.2 As Partes Contratantes concordam que a responsabilidade de implementar os 
Direitos dos Agricultores em relação aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a 
agricultura é dos governos nacionais. De acordo com suas necessidades e prioridades, 
cada Parte Contratante deverá, conforme o caso e sujeito a sua legislação nacional, 
adotar medidas para proteger e promover os Direitos dos Agricultores, inclusive:

(a) proteção do conhecimento tradicional relevante aos recursos fitogenéticos para 
a alimentação e a agricultura;

(b) o direito de participar de forma equitativa na repartição dos benefícios derivados 
da utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura; e

(c) o direito de participar na tomada de decisões, em nível nacional, sobre assuntos 
relacionados à conservação e ao uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura.

9.3 Nada no presente Artigo será interpretado no sentido de limitar qualquer di-
reito que os agricultores tenham de conservar, usar, trocar e vender sementes ou 
material de propagação conservado nas propriedades, conforme o caso e sujeito às 
leis nacionais.

PARTE IV – O Sistema Multilateral de Acesso e Repartição de Benefícios
ARTIGO 10 – O Sistema Multilateral de Acesso e Repartição de Benefícios

10.1 Em suas relações com outros Estados, as Partes Contratantes reconhecem os 
direitos soberanos dos Estados sobre seus próprios recursos fitogenéticos para a 
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alimentação e a agricultura, inclusive a autoridade para determinar o acesso a esses 
recursos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional.

10.2 No exercício de seus direitos soberanos, as Partes Contratantes acordam em 
estabelecer um sistema multilateral que seja eficiente, eficaz e transparente tanto para 
facilitar o acesso aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura quanto 
para repartir, de forma justa e equitativa, os benefícios derivados da utilização desses 
recursos, em base complementar e de fortalecimento mútuo.

ARTIGO 11 – Cobertura do Sistema Multilateral

11.1 Para alcançar os objetivos de conservação e uso sustentável dos recursos fitogené-
ticos para a alimentação e a agricultura e da repartição justa e equitativa dos benefícios 
derivados de seu uso, como estabelecido no artigo 1o, o Sistema Multilateral aplicar-se-á 
aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura relacionados no Anexo I, 
estabelecidos de acordo com os critérios de segurança alimentar e interdependência.

11.2 O Sistema Multilateral, na forma identificada no artigo 11.1, incluirá todos os 
recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura relacionados no Anexo I que 
estejam sob o gerenciamento e controle das Partes Contratantes e que sejam de domínio 
público. Com vistas a alcançar a maior cobertura possível do Sistema Multilateral, as 
Partes Contratantes convidam todos os outros detentores de recursos fitogenéticos 
para a alimentação e a agricultura, relacionados no Anexo I, a incluir estes recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura no Sistema Multilateral.

11.3 As Partes Contratantes acordam também em tomar medidas apropriadas para 
encorajar as pessoas físicas e jurídicas em sua jurisdição que detenham recursos fito-
genéticos para a alimentação e a agricultura, relacionados no Anexo I, a incluir estes 
recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura no Sistema Multilateral.

11.4 No prazo de dois anos a partir da entrada em vigor do Tratado, o Órgão Gestor 
avaliará o progresso obtido com a inclusão dos recursos fitogenéticos para a alimen-
tação e a agricultura, referidos pelo parágrafo 11.3, no Sistema Multilateral. De acordo 
com essa avaliação, o Órgão Gestor decidirá se o acesso continuará facilitado àquelas 
pessoas físicas e jurídicas mencionadas no parágrafo 11.3 que não tenham incluído 
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esses recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura no Sistema Multilateral, 
ou se serão tomadas outras medidas consideradas apropriadas.

11.5 O Sistema Multilateral também incluirá os recursos fitogenéticos para a alimen-
tação e a agricultura relacionados no Anexo I e conservados em coleções ex situ dos 
Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola do Grupo Consultivo sobre Pesquisa 
Agrícola Internacional (CGIAR), na forma prevista no artigo 15.1a, e de outras insti-
tuições internacionais, conforme o artigo 15.5.

ARTIGO 12 – Acesso Facilitado aos Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a 
Agricultura no Âmbito do Sistema Multilateral

12.1 As Partes Contratantes acordam que o acesso facilitado aos recursos fitogenéticos 
para a alimentação e a agricultura, no âmbito do Sistema Multilateral, tal como definido 
no Artigo 11, será realizado de acordo com as disposições deste Tratado.

12.2 As Partes Contratantes acordam tomar as medidas jurídicas necessárias, ou ou-
tras que sejam apropriadas, para proporcionar tal acesso a outras Partes Contratantes 
por meio do Sistema Multilateral. Para esse fim, o acesso será também concedido às 
pessoas físicas e jurídicas sob a jurisdição de qualquer Parte Contratante, de acordo 
com as disposições do artigo 11.4.

12.3 Esse acesso será proporcionado de acordo com as condições abaixo:

(a) o acesso será concedido exclusivamente para a finalidade de utilização e conser-
vação, para pesquisa, melhoramento e treinamento para alimentação e agricultura, 
desde que essa finalidade não inclua usos químicos, farmacêuticos e/ou outros usos 
industriais não relacionados aos alimentos humanos e animais. No caso de cultivos 
de múltiplo uso (alimentícios e não alimentícios), sua importância para a segurança 
alimentar deverá ser o fator determinante para sua inclusão no Sistema Multilateral e 
sua disponibilidade para o acesso facilitado.

(b) o acesso será concedido de forma agilizada, sem a necessidade de controle indivi-
dual dos acessos e gratuitamente, ou, quando for cobrada uma taxa, esta não excederá 
os custos mínimos correspondentes;
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(c) todos os dados de passaporte disponíveis e, sujeito à legislação vigente, qualquer 
outra informação associada descritiva disponível, não confidencial, disponível serão 
fornecidas junto com os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura;

(d) os beneficiários não reivindicarão qualquer direito de propriedade intelectual 
ou outros direitos que limitem o acesso facilitado aos recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura, ou às suas partes ou aos seus componentes genéticos, 
na forma recebida do Sistema Multilateral.

(e) o acesso aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura em desen-
volvimento, inclusive material sendo desenvolvido por agricultores, será concedido, 
a critério de quem o esteja desenvolvendo, durante esse período;

(f) o acesso aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, protegi-
dos por direitos de propriedade intelectual e outros direitos de propriedade, será 
compatível com relevantes acordos internacionais e leis nacionais;

(g) Os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, acessados no âmbito 
do Sistema Multilateral, e que tenham sido conservados, serão mantidos à disposição 
do Sistema Multilateral pelos beneficiários, nos termos deste Tratado; e

(h) sem prejuízo das outras disposições do presente artigo, as Partes Contratantes 
acordam que o acesso aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, 
encontrados em condições in situ será concedido de acordo com a legislação na-
cional ou, na ausência de tal legislação, de acordo com as normas que venham a ser 
estabelecidas pelo Órgão Gestor.

12.4 Para esse fim, acesso facilitado será concedido, em consonância com os artigos 
12.2 e 12.3 acima, de acordo com um modelo de Termo de Transferência de Material 
(TTM) que será adotado pelo Órgão Gestor que contenha as disposições do artigo 
12.3, alíneas “a”, “d” e “g”, bem como as disposições sobre repartição de benefícios 
estabelecidas no artigo 13.2d(ii) e outras disposições relevantes deste Tratado, e a 
disposição de que o recipiendário dos recursos fitogenéticos para a alimentação 
e a agricultura exigirá que as condições do TTM serão aplicadas na transferência 
dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura para outra pessoa ou 
entidade.
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12.5 As Partes Contratantes assegurarão que, no âmbito de seus sistemas jurídicos 
e em consonância com as exigências jurisdicionais aplicáveis, exista oportunidade 
para apresentação de recursos, no caso de disputas contratuais decorrentes desses 
TTMs, reconhecendo que as obrigações advindas desses TTMs correspondem, ex-
clusivamente, às partes envolvidas.

12.6 Em situações emergenciais devidas a desastre, a catástrofes, as Partes Con-
tratantes acordam facilitar o acesso aos recursos fitogenéticos apropriados para a 
alimentação e a agricultura no Sistema Multilateral a fim de contribuir para o reesta-
belecimento de sistemas agrícolas, em cooperação com os coordenadores de desastres.

ARTIGO 13 – Repartição de Benefícios no Sistema Multilateral

13.1 As Partes Contratantes reconhecem que o acesso facilitado aos recursos fitoge-
néticos para a alimentação e a agricultura incluídos no Sistema Multilateral constitui 
em si um benefício importante do Sistema Multilateral e acordam que os benefícios 
dele derivados serão repartidos de forma justa e equitativa, de acordo com as dis-
posições deste Artigo.

13.2 As Partes Contratantes acordam que os benefícios derivados da utilização, 
inclusive comercial, dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura 
no âmbito do Sistema Multilateral devem ser repartidos de forma justa e equitativa 
por meio dos seguintes mecanismos: troca de informações, acesso e transferência de 
tecnologia, capacitação e a repartição dos benefícios derivados da comercialização, 
levando em consideração as áreas prioritárias de atividades no Plano Global de Ação 
progressivo, sob a orientação do Órgão Gestor.

(a) Troca de informações

As Partes Contratantes acordam tornar disponíveis informações que incluam, entre 
outras, catálogos e inventários, informações sobre tecnologias, resultados de pesquisas 
técnicas, científicas e socioeconômicas, inclusive caracterização, avaliação e utilização, 
em relação àqueles recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura incluídos 
no Sistema Multilateral. Essas informações serão tornadas disponíveis, quando não 
confidenciais, de acordo com a legislação vigente e com as competências nacionais. 
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Tais informações serão tornadas disponíveis a todas as Partes Contratantes deste Tratado, 
por meio do sistema de informações estabelecido no artigo 17.

(b) Acesso à tecnologia e sua transferência

(i) As Partes Contratantes se comprometem a providenciar e/ou facilitar acesso às 
tecnologias para a conservação, caracterização, avaliação e utilização dos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura que estejam incluídos no Sistema Mul-
tilateral. Reconhecendo que algumas tecnologias só podem ser transferidas por meio de 
material genético, as Partes Contratantes providenciarão e/ou facilitarão acesso a essas 
tecnologias, ao material genético que está incluído no âmbito do Sistema Multilateral e 
às variedades melhoradas e aos materiais genéticos obtidos mediante o uso de recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, incluídos no Sistema Multilateral, em 
conformidade com as disposições do artigo 12. O acesso a essas tecnologias, variedades 
melhoradas e material genético será proporcionado e/ou facilitado, respeitando, ao 
mesmo tempo, os direitos de propriedade e a legislação sobre acesso, e de acordo com 
as competências nacionais.

(ii) O acesso e a transferência de tecnologia aos países, especialmente aos países em de-
senvolvimento e países com economias em transição, serão realizados por meio de um 
conjunto de medidas, tais como o estabelecimento, a manutenção e a participação em 
grupos temáticos, baseados em cultivos, sobre a utilização dos recursos fitogenéticos para 
a alimentação e a agricultura, todos os tipos de parceria em pesquisa e desenvolvimento 
e parcerias comerciais relacionadas ao material recebido, desenvolvimento de recursos 
humanos e acesso efetivo às instalações de pesquisa.

(iii) O acesso à tecnologia e transferência de tecnologia, como mencionado acima, 
itens (i) e (ii), inclusive àquelas protegidas por direitos de propriedade intelectual, aos 
países em desenvolvimento que são Partes Contratantes, em particular países menos 
desenvolvidos e países com economias em transição, serão concedidos e/ou facilitados 
sob termos justos e mais favoráveis, em particular nos casos das tecnologias para serem 
usadas na conservação, bem como tecnologias para benefício dos agricultores em países 
em desenvolvimento, especialmente em países menos desenvolvidos, e em países com 
economias em transição, inclusive em termos concessionais e preferenciais, onde acor-
dado mutuamente, por meio de, entre outros, parcerias em pesquisa e desenvolvimento 
sob o Sistema Multilateral. Tal acesso e transferência serão concedidos em termos que 
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reconheçam e sejam consistentes com a proteção adequada e efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual.

(c) Capacitação

Levando em conta as necessidades dos países em desenvolvimento e dos países com 
economias em transição, tal como refletidas nas prioridades dadas à capacitação em 
recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura em seus planos e programas, 
quando existirem, em relação àqueles recursos fitogenéticos para a alimentação e a 
agricultura cobertos pelo Sistema Multilateral, as Partes Contratantes concordam em 
dar prioridade a:

(i) estabelecimento ou fortalecimento de programas voltados à educação científica e 
técnica e treinamento em conservação e uso sustentável dos recursos fitogenéticos para 
a alimentação e a agricultura;

(ii) desenvolvimento e fortalecimento de instalações para conservação e uso sustentável 
de recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, em particular nos países em 
desenvolvimento e nos países com economias em transição;

(iii) realização de pesquisas científicas, preferencialmente, e onde possível, nos países 
em desenvolvimento e países com economias em transição, em cooperação com ins-
tituições desses países, e desenvolvendo capacitação para essas pesquisas nas áreas em 
que forem necessárias.

(d) Repartição de benefícios monetários e outros benefícios da comercialização

(i) As Partes Contratantes acordam, no âmbito do Sistema Multilateral, tomar medidas 
para assegurar a repartição de benefícios comerciais, mediante a participação dos setores 
público e privado nas atividades identificadas neste artigo, mediante parcerias e colabo-
rações, inclusive com o setor privado nos países em desenvolvimento e nos países com 
economias em transição, para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias;

(ii) As Partes Contratantes acordam que o modelo de Termo de Transferência de Mate-
rial, mencionado no artigo 12.4, incluirá uma disposição mediante a qual o beneficiá-
rio, que comercialize um produto que seja um recurso fitogenético para a alimentação 
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e a agricultura, que incorpore material acessado do Sistema Multilateral, pagará ao 
mecanismo referido no artigo 19.3f, uma parte equitativa dos benefícios derivados da 
comercialização daquele produto, salvo se esse produto estiver disponível sem restrições 
a outros beneficiários para pesquisa e melhoramento, caso este em que o beneficiário 
que comercialize será incentivado a realizar tal pagamento.

O Órgão Gestor, em sua primeira reunião, determinará a quantia, forma e modalidade 
do pagamento, conforme as práticas comerciais. O Órgão Gestor poderá decidir esta-
belecer níveis distintos de pagamento para as diversas categorias de beneficiários que 
comercializem tais produtos; poderá também decidir sobre a necessidade de isentar desses 
pagamentos os pequenos agricultores nos países em desenvolvimento e nos países com 
economias em transição. O Órgão Gestor poderá, de tempos em tempos, revisar os níveis 
de pagamento com vistas a alcançar uma repartição justa e equitativa dos benefícios e 
poderá também avaliar, dentro de um período de cinco anos da entrada em vigor do 
presente Tratado, se o pagamento obrigatório previsto no TTM também se aplica nos 
casos em que esses produtos comercializados estejam disponíveis sem restrições a outros 
beneficiários para fins de pesquisa e melhoramento.

13.3 As Partes Contratantes acordam que os benefícios derivados do uso de recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, que sejam repartidos no âmbito do 
Sistema Multilateral, devem fluir primariamente, diretamente e indiretamente, aos agri-
cultores em todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento e países com 
economias em transição, que conservam e utilizam, de forma sustentável, os recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura.

13.4 O Órgão Gestor, em sua primeira reunião, considerará políticas e critérios relevantes 
para prestar assistência específica no âmbito da estratégia de financiamento acordada, es-
tabelecida no artigo 18, para a conservação dos recursos fitogenéticos para a alimentação 
e a agricultura nos países em desenvolvimento e países com economias em transição, cuja 
contribuição para a diversidade de recursos fitogenéticos para a alimentação e a agri-
cultura no Sistema Multilateral seja significativa e/ou que tenha necessidades especiais.

13.5 As Partes Contratantes reconhecem que a capacidade de implementar plenamente 
o Plano Global de Ação, em particular nos países em desenvolvimento e nos países com 
economias em transição, dependerá, amplamente, da implementação efetiva deste artigo 
e da estratégia de financiamento prevista no artigo 18.
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13.6 As Partes Contratantes considerarão as modalidades de uma estratégia de contri-
buições voluntárias de repartição de benefícios, por meio da qual as indústrias alimen-
tícias que se beneficiam dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura 
contribuirão para o Sistema Multilateral.

PARTE V – Componentes de Apoio
ARTIGO 14 – Plano de Ação Mundial

Reconhecendo que o Plano Global de Ação para a Conservação e Uso Sustentável dos 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, de natureza progressiva, 
é importante para este Tratado, as Partes Contratantes devem promover sua imple-
mentação efetiva, inclusive por meio de ações nacionais e, conforme o caso, coope-
ração internacional para fornecer uma estrutura coerente para, entre outras coisas, 
capacitação, transferência de tecnologia e intercâmbio de informação, levando em 
consideração as disposições do artigo 13.

ARTIGO 15 – Coleções ex situ de Recursos Fitogenéticos para a Alimentação 
e a Agricultura mantidas pelos Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola do 
Grupo Consultivo em Pesquisa Agrícola Internacional e por outras Instituições 
Internacionais

15.1 As Partes Contratantes reconhecem a importância para este Tratado das coleções 
ex situ de recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura mantidas sob cus-
tódia dos Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola (IARC) do Grupo Consultivo 
em Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR). As Partes Contratantes convidam aos 
IARC para assinar acordos com o Órgão Gestor no que diz respeito a essas coleções 
ex situ, de acordo com os seguintes termos e condições:

(a) os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, listados no Anexo I, 
deste Tratado e mantidos pelos IARC serão disponibilizados de acordo com as dispo-
sições estabelecidas na Parte IV deste Tratado;

(b) os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura mantidos pelos IARC, 
não listados no Anexo I deste Tratado, e que tenham sido coletados antes de sua entrada 
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em vigor serão disponibilizados de acordo com as disposições do TTM, atualmente 
em uso conforme os acordos entre os IARC e a FAO. Esse TTM será emendado pelo 
Órgão Gestor até sua segunda sessão regular, em consulta com os IARC, de acordo 
com as disposições relevantes deste Tratado, especialmente os artigos 12 e 13 e sob as 
seguintes condições:

(i) os IARC informarão, periodicamente, ao Órgão Gestor acerca dos TTM assinados, 
de acordo com cronograma estabelecido pelo Órgão Gestor;

(ii) as Partes Contratantes, em cujo território foram coletados os recursos fitogenéticos 
para a alimentação e a agricultura em condições in situ, receberão amostras de tais 
recursos mediante solicitação, sem qualquer TTM;

(iii) os benefícios advindos do TTM acima, que sejam creditados ao mecanismo 
mencionado no artigo 19.3f, aplicar-se-ão, em particular, à conservação e ao uso sus-
tentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, especialmente 
nos programas nacionais e regionais dos países em desenvolvimento e dos países com 
economias em transição, em particular nos centros de diversidade e nos países menos 
desenvolvidos; e

(iv) os IARC tomarão as medidas apropriadas, de acordo com suas capacidades, para 
cumprir efetivamente as condições dos TTM e informarão, prontamente, ao Órgão 
Gestor dos casos de não cumprimento.

(c) os IARC reconhecem a autoridade do Órgão Gestor de prover orientação sobre 
políticas relativas às coleções ex situ mantidas por eles e que sejam sujeitas às dispo-
sições deste Tratado.

(d) as instalações científicas e técnicas em que essas coleções ex situ sejam conser-
vadas permanecem sob a autoridade dos IARC, que se comprometem a manejar e 
administrar essas coleções ex situ de acordo com normas internacionalmente aceitas, 
em particular as Normas para Bancos de Germoplasma endossadas pela Comissão de 
Recursos Genéticos para a Alimentação e a Agricultura da FAO.

(e) quando solicitada por um IARC, o Secretário envidará esforços de prover a assis-
tência técnica apropriada.
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(f) O Secretário terá, em qualquer momento, o direito de acesso às instalações, bem 
como o direito de inspecionar todas as atividades lá realizadas diretamente relacionadas 
à conservação e à troca de material, previstas por este artigo.

(g) Se a boa conservação dessas coleções ex situ mantidas pelos IARC for impedida ou 
ameaçada por qualquer evento, inclusive força maior, o Secretário, com a aprovação 
do país sede, auxiliará na evacuação ou na transferência dessas coleções na medida 
do possível.

15.2 As Partes Contratantes concordam em facilitar o acesso aos recursos fitogené-
ticos para a alimentação e a agricultura, listados no Anexo I, no âmbito do Sistema 
Multilateral, aos IARC do CGIAR que tenham firmado acordos com o Órgão Gestor, 
de acordo com este Tratado. Esses Centros serão incluídos em lista mantida pelo Se-
cretário, disponibilizada às Partes Contratantes mediante solicitação.

15.3 O material não listado no Anexo I, que tenha sido recebido e conservado pelos 
IARC após a entrada em vigor deste Tratado, estará disponível para acesso nos ter-
mos compatíveis com aqueles mutuamente acordados entre os IARC que receberem 
o material e o país de origem desses recursos ou o país que adquiriu esses recursos de 
acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica ou outra legislação aplicável.

15.4 As Partes Contratantes são incentivadas a fornecer aos IARC que tenham assinado 
acordos com o Órgão Gestor, em termos mutuamente acordados, acesso aos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura não listados no Anexo I que sejam 
importantes para os programas e atividades dos IARC.

15.5 O Órgão Gestor buscará, igualmente, estabelecer acordos, conforme os propósitos 
enunciados neste artigo com outras instituições internacionais relevantes.

ARTIGO 16 – Redes Internacionais de Recursos Fitogenéticos

16.1 A cooperação existente nas redes internacionais de recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura será incentivada ou desenvolvida com base nos arranjos 
existentes e compatíveis com os termos deste Tratado, a fim de alcançar a maior co-
bertura possível dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura.
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16.2 As Partes Contratantes incentivarão, conforme o caso, todas as instituições relevantes, 
inclusive as governamentais, as privadas, as não governamentais, as de pesquisa, as de 
melhoramento e outras instituições, a participar das redes internacionais.

ARTIGO 17 – O Sistema Global de Informação sobre Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura

17.1 As Partes Contratantes cooperarão para desenvolver e fortalecer um sistema mun-
dial de informação para facilitar o intercâmbio de informação, com base em sistemas 
existentes, sobre assuntos científicos, técnicos e ambientais relacionados aos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, com a expectativa de que esse intercâmbio 
de informações contribua para a repartição de benefícios, tornando as informações sobre 
recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura disponíveis para todas as Partes 
Contratantes. Ao desenvolver o Sistema Mundial de Informação, será buscada coope-
ração com o Mecanismo de Intermediação da Convenção sobre Diversidade Biológica.

17.2 Com base em notificação das Partes Contratantes, deve se fornecer um alerta prévio 
no caso de ameaças à manutenção eficiente dos recursos fitogenéticos para a alimentação 
e a agricultura, com vistas a salvaguardar o material.

17.3 As Partes Contratantes cooperarão com a Comissão de Recursos Genéticos para a 
Alimentação e a Agricultura da FAO em sua avaliação periódica do estado dos recursos 
fitogenéticos mundiais para a alimentação e a agricultura, a fim de facilitar a atualização 
do Plano Global de Ação progressivo, mencionado no artigo 14.

PARTE VI – Disposições Financeiras
ARTIGO 18 – Recursos Financeiros

18.1 As Partes Contratantes se comprometem a implementar uma estratégia de financia-
mento para a implementação do presente Tratado, de acordo com o disposto neste artigo.

18.2 Os objetivos da estratégia de financiamento serão os de aumentar a disponibilida-
de, transparência, eficiência e eficácia do fornecimento de recursos financeiros para a 
implementação de atividades no âmbito do presente Tratado.
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18.3 A fim de mobilizar financiamento para as atividades, planos e programas prioritários, 
em particular nos países em desenvolvimento e nos países com economias em transição, e 
levando em conta o Plano de Ação Mundial, o órgão gestor irá periodicamente estabelecer 
uma meta para esse financiamento.

18.4 Em conformidade com essa estratégia de financiamento:

(a) As Partes Contratantes tomarão as medidas necessárias e apropriadas, no âmbito dos 
órgãos gestores dos mecanismos, fundos e órgãos internacionais relevantes, a fim de asse-
gurar que as devidas prioridade e atenção sejam dadas à alocação efetiva de recursos pre-
visíveis e acordados para a implementação de planos e programas sob o presente Tratado.

(b) A medida em que as Partes Contratantes que sejam países em desenvolvimento e as 
Partes Contratantes com economias em transição irão implementar efetivamente seus 
compromissos no âmbito do presente Tratado dependerá da alocação efetiva, particular-
mente pelas Partes Contratantes que sejam países desenvolvidos, dos recursos objeto do 
presente artigo. As Partes Contratantes que sejam países em desenvolvimento e as Partes 
Contratantes com economias em transição darão a devida prioridade em seus próprios 
planos e programas para o desenvolvimento de capacidades em recursos fitogenéticos 
para a alimentação e a agricultura.

(c) As Partes Contratantes, que sejam países desenvolvidos, também proporcionarão, e as 
Partes Contratantes que sejam países em desenvolvimento e as Partes Contratantes com 
economias em transição aproveitarão, os recursos financeiros para a implementação do 
presente Tratado mediante canais bilaterais, regionais e multilaterais. Esses canais incluirão 
o mecanismo referido pelo artigo 19.3f.

(d) Cada Parte Contratante concorda em realizar atividades nacionais para a conserva-
ção e uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e em 
proporcionar recursos financeiros para essas atividades, de acordo com suas capacidades 
nacionais e meios financeiros. Os recursos financeiros proporcionados não serão usados 
para fins incompatíveis com o presente Tratado, em particular em áreas relacionadas ao 
comércio internacional de produtos de base;

(e) As Partes Contratantes acordam que os benefícios financeiros decorrentes do artigo 
13.2d fazem parte da estratégia de financiamento.



36 Coleção Ambiental

(f) Contribuições voluntárias também podem ser proporcionadas pelas Partes Contra-
tantes, pelo setor privado, levando em conta o disposto no artigo 13, pelas organizações 
não governamentais e outras fontes. As Partes Contratantes acordam que o órgão 
gestor considerará as modalidades de uma estratégia que promova essas contribuições.

18.5 As Partes Contratantes acordam que prioridade seja dada à implementação dos 
planos e programas acordados para agricultores nos países em desenvolvimento, 
especialmente nos países menos desenvolvidos e nos países com economias em tran-
sição, que conservem e utilizem forma sustentável os recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura.

PARTE VII – Disposições Institucionais
ARTIGO 19 – Órgão Gestor

19.1 Um Órgão Gestor composto de todas as Partes Contratantes fica estabelecido 
para o presente Tratado.

19.2 Todas as decisões do órgão gestor serão tomadas por consenso, salvo se tenha esta-
belecido, por consenso, um outro método de tomar uma decisão sobre certas medidas, 
com a exceção de que o consenso será sempre necessário em relação aos artigos 23 e 24.

19.3 O órgão gestor tem por função promover a plena implementação do presente 
Tratado, mantendo em vista seus objetivos e em particular:

(a) fornecer direção e orientação gerais para monitorar e adotar as recomendações 
que se façam necessárias para implementar o presente Tratado e, em particular, para 
a operação do Sistema Multilateral;

(b) adotar planos e programas para a implementação do presente Tratado;

(c) adotar, em sua primeira sessão, e examinar periodicamente, a estratégia de finan-
ciamento para a implementação do presente Tratado, de acordo com o disposto no 
artigo 18;

(d) adotar o orçamento do presente Tratado;
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(e) considerar e estabelecer, sujeito à disponibilidade dos recursos necessários, tais 
órgãos subsidiários que se julgue necessário e seus respectivos mandatos e composições;

(f) estabelecer, conforme necessário, um mecanismo apropriado, como uma Conta 
Fiduciária, para receber e utilizar os recursos financeiros que se depositem nela com 
a finalidade de implementar o presente Tratado;

(g) estabelecer e manter cooperação com outras organizações internacionais e órgãos 
de tratados relevantes, em particular a Conferência das Partes à Convenção sobre Di-
versidade Biológica, a respeito de assuntos cobertos pelo presente Tratado, inclusive 
sua participação na estratégia de financiamento.

(h) considerar e adotar, conforme necessário, emendas ao presente Tratado, de acordo 
com as disposições do artigo 23;

(i) considerar e adotar, conforme necessário, emendas aos anexos do presente Tratado, 
de acordo com as disposições do artigo 24;

(j) considerar modalidades de uma estratégia para incentivar contribuições voluntárias, 
em particular, com referência aos artigos 13 e 18;

(k) realizar outras funções que possam ser necessárias para o cumprimento dos obje-
tivos do presente Tratado;

(l) tomar nota das decisões relevantes da Conferência das Partes à Convenção sobre Di-
versidade Biológica e outras organizações internacionais e órgãos de tratados relevantes;

(m) informar, conforme o caso, a Conferência das Partes à Convenção sobre Diver-
sidade Biológica e outras organizações internacionais e órgãos de tratados relevantes 
sobre assuntos relacionados à implementação do presente Tratado; e

(n) aprovar os termos dos acordos com os IARC e outras instituições internacionais 
no âmbito do artigo 15, e revisar e emendar o TTM previsto no artigo 15.

19.4 Sujeita ao artigo 19.6, cada Parte Contratante terá um voto e poderá ser represen-
tada em sessões do órgão gestor por um único delegado que pode ser acompanhado 
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de um suplente e por peritos e assessores. Os suplentes, peritos e assessores poderão 
participar das deliberações do órgão gestor, porém não poderão votar, salvo nos casos 
em que sejam devidamente autorizados a substituir o delegado.

19.5 As Nações Unidas, suas agências especializadas e a Agência Internacional de 
Energia Atômica, bem como qualquer Estado que não seja uma Parte Contratante ao 
presente Tratado, poderão ser representados na qualidade de observadores nas ses-
sões do órgão gestor. Qualquer outro órgão ou agência, quer governamental ou não 
governamental, que tenha competência nas áreas de conservação e uso sustentável 
dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, que tenha informado ao 
Secretário de seu desejo de se fazer representado como observador em uma sessão do 
órgão gestor, poderá ser admitido nessa qualidade salvo se pelo menos um terço das 
Partes Contratantes presentes se opuser. A admissão e participação de observadores 
estarão sujeitas às Regras de Procedimento adotadas pelo órgão gestor.

19.6 Uma organização membro da FAO que seja uma Parte Contratante e os estados 
membros daquela organização membro que sejam Partes Contratantes exercerão seus 
direitos e cumprirão suas obrigações na qualidade de membros conforme, mutatis 
mutandis, a Constituição e as Regras Gerais da FAO.

19.7 O órgão gestor poderá adotar e emendar, conforme seja necessário, suas próprias 
Regras de Procedimento e as regras financeiras que não devem ser incompatíveis com 
o presente Tratado.

19.8 Será necessária a presença de delegados que representem uma maioria das Partes 
Contratantes para constituir um quorum em cada sessão do órgão gestor.

19.9 O órgão gestor realizará sessões ordinárias pelo menos a cada dois anos. Essas ses-
sões devem, à medida do possível, ser realizadas imediatamente antes ou após as sessões 
ordinárias da Comissão de Recursos Genéticos para a Alimentação e a Agricultura.

19.10 Sessões extraordinárias do órgão gestor serão realizadas quando forem considera-
das necessárias pelo órgão gestor, ou a pedido por escrito de qualquer Parte Contratante, 
desde que esse pedido seja apoiado por pelo menos um terço das Partes Contratantes.

19.11 O órgão gestor elegerá seu Presidente e Vice-Presidentes (coletivamente referidos 
como “a Mesa”), em conformidade com suas Regras de Procedimento.
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ARTIGO 20 – Secretário

20.1 O Secretário do órgão gestor será designado pelo Diretor-Geral da FAO com a 
aprovação do órgão gestor. O Secretário será assessorado pelo número de funcionários 
que se fizerem necessários.

20.2 O Secretário realizará as seguintes funções:

(a) organizar as sessões do órgão gestor e dos órgãos subsidiários que venham a ser 
estabelecidos, e lhes prestar apoio administrativo;

(b) auxiliar o órgão gestor na realização de suas funções, inclusive na execução de 
tarefas específicas que o órgão gestor venha a lhe atribuir;

(c) informar ao órgão gestor sobre suas atividades.

20.3 O Secretário comunicará a todas as Partes Contratantes e ao Diretor-Geral:

(a) as decisões do órgão gestor, no prazo de sessenta dias de sua adoção;

(b) as informações recebidas das Partes Contratantes, de acordo com as disposições 
do presente Tratado.

20.4 O Secretário providenciará a documentação para as sessões do órgão gestor nos 
seis idiomas das Nações Unidas.

20.5 O Secretário cooperará com outras organizações e órgãos de tratados, inclusive, 
em particular, com o Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, para 
realizar os objetivos do presente Tratado.

ARTIGO 21 – Cumprimento

O órgão gestor irá, em sua primeira sessão, considerar e aprovar procedimentos de 
cooperação eficazes e mecanismos operacionais para promover o cumprimento das 
disposições do presente Tratado e para atender às questões do não cumprimento. Esses 
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procedimentos e mecanismos incluirão monitoramento, assessoria ou assistência, 
inclusive jurídica, conforme a necessidade, em particular aos países em desenvolvi-
mento e aos países com economias em transição.

ARTIGO 22 – Solução de Controvérsias

22.1 No caso de controvérsia entre Partes Contratantes, no que diz respeito à inter-
pretação ou aplicação do presente Tratado, as Partes envolvidas deverão procurar 
resolvê-la por meio de negociação.

22.2 Se as partes envolvidas não conseguirem chegar a um acordo por meio de ne-
gociação, podem conjuntamente solicitar os bons ofícios, ou solicitar a mediação, 
de uma terceira parte.

22.3 Ao ratificar, aceitar, aprovar ou aderir ao presente Tratado, ou em qualquer mo-
mento posterior, uma Parte Contratante pode declarar por escrito ao Depositário que, 
no caso de uma controvérsia não resolvida de acordo com o artigo 22.1 ou 22.2, aceita 
como obrigatório um ou ambos dos seguintes meios de solução de controvérsias:

(a) arbitragem de acordo com o procedimento estabelecido na Parte 1 do Anexo II 
do presente Tratado;

(b) submissão da controvérsia à Corte Internacional de Justiça.

22.4 Se, de acordo com o artigo 22.3 acima, as partes na controvérsia não tiverem 
aceitado o mesmo, ou qualquer outro, procedimento, a controvérsia deve ser subme-
tida a conciliação de acordo, com a Parte 2 do Anexo II do presente Tratado, salvo 
se as partes acordarem de outra maneira.

ARTIGO 23 – Emendas ao Tratado

23.1 Qualquer Parte Contratante poderá propor emendas ao presente Tratado.

23.2 As emendas ao presente Tratado serão adotadas numa sessão do órgão gestor. 
O Secretário comunicará o texto de qualquer proposta de emenda às Partes Con-
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tratantes com uma antecedência mínima de seis meses antes da sessão em que sua 
adoção seja proposta.

23.3 As emendas ao presente Tratado só serão adotadas por consenso das Partes 
Contratantes presentes à sessão do órgão gestor.

23.4 Qualquer emenda adotada pelo órgão gestor entrará em vigor para as Partes 
Contratantes, que a tenham ratificado, aceitado ou aprovado, no nonagésimo dia após 
o depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação por dois terços 
das Partes Contratantes. Após isso, a emenda entrará em vigor para qualquer outra 
Parte Contratante no nonagésimo dia após aquela Parte Contratante ter depositado 
seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação da emenda.

23.5 Para os propósitos deste artigo, um instrumento depositado por uma organi-
zação membro da FAO não será contado como sendo adicional àqueles depositados 
pelos Estados Membros dessa organização.

ARTIGO 24 – Anexos

24.1 Os anexos ao presente Tratado formarão parte integral do presente Tratado e 
uma referência ao presente Tratado constituirá ao mesmo tempo referência a seus 
anexos.

24.2 As disposições do Artigo 23 sobre emendas ao presente Tratado aplicar-se-ão 
às emendas dos anexos.

ARTIGO 25 – Assinatura

O presente Tratado permanecerá aberto para assinatura na FAO do dia 3 de no-
vembro de 2001 até o dia 4 de novembro de 2002 por todos os membros da FAO 
e qualquer Estado que não seja membro da FAO, mas seja membro das Nações 
Unidas, ou de qualquer de suas agências especializadas ou da Agência Internacional 
de Energia Atômica.
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ARTIGO 26 – Ratificação, Aceitação ou Aprovação

O presente Tratado será sujeito à ratificação, aceitação ou aprovação pelos membros 
e não membros da FAO referidos pelo artigo 25. Os instrumentos de ratificação, 
aceitação ou aprovação serão depositados junto ao Depositário.

ARTIGO 27 – Adesão

O presente Tratado permanecerá aberto para adesão por todos os membros da FAO 
e qualquer Estado que não seja membro da FAO, mas seja membro das Nações Uni-
das, ou de qualquer de suas agências especializadas ou da Agência Internacional de 
Energia Atômica a partir da data que seja fechado para assinaturas. Os instrumentos 
de adesão serão depositados junto ao Depositário.

ARTIGO 28 – Entrada em vigor

28.1 Sujeito às disposições do artigo 29.2, o presente Tratado entrará em vigor no no-
nagésimo dia após o depósito do quadragésimo instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão, desde que pelo menos vinte dos instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão tenham sido depositados por membros da FAO.

28.2 Para cada membro da FAO e para qualquer Estado que não seja membro da 
FAO, mas seja membro das Nações Unidas, ou de qualquer de suas agências espe-
cializadas ou da Agência Internacional de Energia Atômica que ratifique, aceite, 
aprove ou adira ao presente Tratado após o depósito, de acordo com o artigo 28.1, 
do quadragésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, o 
Tratado entrará em vigor no nonagésimo dia após o depósito de seu instrumento 
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

ARTIGO 29 – Organizações Membros da FAO

29.1 Quando uma organização membro da FAO depositar um instrumento de rati-
ficação, aceitação, aprovação ou adesão ao presente Tratado, a organização membro 
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notificará, de acordo com as disposições do artigo 11.7 da Constituição da FAO, 
qualquer mudança na sua repartição de competências em sua declaração de com-
petência submetida no âmbito do artigo 11.5 da Constituição da FAO, que seja 
necessária à luz de sua aceitação do presente Tratado. Qualquer Parte Contratan-
te ao presente Tratado poderá, a qualquer momento, solicitar uma organização 
membro da FAO, que seja uma Parte Contratante do presente Tratado, a fornecer 
informações sobre quem, entre a organização membro e seus estados membros, é 
responsável pela implementação de uma questão específica coberta pelo presente 
Tratado. A organização membro fornecerá essa informação num prazo razoável.

29.2 Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, adesão ou denúncia 
depositados por uma organização membro da FAO não serão contados como 
sendo adicionais àqueles depositados pelos seus estados membros.

ARTIGO 30 – Reservas

Nenhuma reserva poderá ser feita ao presente Tratado.

ARTIGO 31 – Não Partes

As Partes Contratantes incentivarão todos os membros da FAO ou outros Estados 
que não sejam Partes Contratantes do presente Tratado a aceitar o presente Tratado.

ARTIGO 32 – Denúncias

32.1 Qualquer Parte Contratante poderá em qualquer momento, após dois anos 
da data em que o presente Tratado tiver entrado em vigor para aquela Parte, noti-
ficar o Depositário por escrito de sua retirada do presente Tratado. O Depositário 
informará imediatamente todas as Partes Contratantes.

32.2 A denúncia entrará em vigor um ano após a data do recebimento da notifi-
cação.
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ARTIGO 33 – Rescisão

33.1 O presente Tratado será automaticamente rescindido se e quando, como resultado 
de denúncias, o número de Partes Contratantes caia abaixo de quarenta, salvo se as 
Partes Contratantes restantes decidirem de forma unânime de outra forma.

33.2 O Depositário informará todas as Partes Contratantes restantes quando o número 
de Partes Contratantes tiver caído para quarenta.

33.3 No caso de rescisão, a disposição dos bens será regida pelas regras financeiras a 
serem adotadas pelo órgão gestor.

ARTIGO 34 – Depositário

O Diretor-Geral da FAO será o Depositário do presente Tratado.

ARTIGO 35 – Textos Autênticos

Os textos nos idiomas árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol do presente 
Tratado são igualmente autênticos.

Aprovado pelo Decreto Legislativo no 70/2006, publicado no DOU de 19/4/2006, e promulgado 

pelo Decreto no 6.476/2008, publicado no DOU de 6/6/2008.
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Anexo I

Lista de espécies cultivadas incluídas no sistema multilateral

Cultivos alimentares

Cultivo Gênero Observações

Fruta pão Artocarpus Apenas fruta pão.

Aspargos Asparagus

Aveia Avena

Beterraba Beta

Brassicas Brassica et al.

Os gêneros incluídos são: Brassica, Armoracia, 
Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, 
Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, 
Rorippa, e Sinapis. Inclui sementes oleaginosas e 
cultivos vegetais como repolho, colza, mostarda, 
agrião, rúcula, rabanete e nabo. A espécie 
Lepidium meyenii (maca) está excluída.

Guandu Cajanus

Grão-de-bico Cicer

Citrus Citrus
Os gêneros Poncirus e Fortunella estão incluídos 
como porta-enxertos.

Coco Cocos

Áruns principais
Colocasia, 
Xanthosoma

Os áruns principais incluem taro, taioba, inhame 
e tannia.

Cenoura Daucus

Cará Dioscorea

Capim-de-galinha Eleusine

Morango Fragaria

Girassol Helianthus

Cevada Hordeum

Batata Doce Ipomoea

Chincho Lathyrus

Lentilha Lens
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Cultivo Gênero Observações

Maçã Malus

Mandioca Manihot Somente Manihot esculent.

Banana Musa Com exceção de Musa textilis.

Arroz Oryza

Milheto Pennisetum

Feijão Phaseolus Com exceção de Phaseolus polyanthus.

Ervilha Pisum

Centeio Secale

Batata Solanum
Inclusive seção tuberosas, com exceção de 
Solanum phureja.

Berinjela Solanum Inclusive seção melongenas

Sorgo Sorghum

Triticale Triticosecale

Trigo Triticum et al. Inclusive Agropyron, Elymus e Secale.

Fava Vicia

Feijão fradinho e 
outros Vigna

Milho Zea
Com exceção de Zea perennis, Zea diploperennis 
e Zea luxurians.

Forrageiras

Gênero Espécie

FORRAGEIRAS LEGUMINOSAS

Astragalus chinensis, cicer, arenarius

Canavalia Ensiformis

Coronilla Varia

Hedysarum Coronarium

Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus

Lespedeza cuneata, striata, stipulacea

Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus
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Gênero Espécie

Lupinus albus, angustifolius, luteus

Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula

Melilotus albus, officinalis

Onobrychis Viciifolia

Ornithopus Sativus

Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida

Pueraria Phaseoloides

Trifolium
alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocice-
rum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellia-
num, semipilosum, subterraneum, vesiculosum

FORRAGEIRAS GRAMÍNEAS

Andropogon Gayanus

Agropyron cristatum, desertorum

Agrostis stolonifera, tenuis

Alopecurus Pratensis

Arrhenatherum Elatius

Dactylis Glomerata

Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra

Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum

Phalaris aquatica, arundinacea

Phleum Pratense

Poa alpina, annua, pratensis

Tripsacum Laxum

OUTRAS FORRAGEIRAS

Atriplex halimus, nummularia

Salsola Vermiculata





Política agrícola
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Lei no 8.171/1991

Dispõe sobre a política agrícola.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – Dos Princípios Fundamentais

Art. 1o Esta Lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institu-
cionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, 
relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das 
atividades pesqueira e florestal.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por atividade agrícola a pro-
dução, o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, 
serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais.

Art. 2o A política fundamenta-se nos seguintes pressupostos:
I – a atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos, onde 

os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-
-se às normas e princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função 
social e econômica da propriedade;

II – o setor agrícola é constituído por segmentos como: produção, insumos, agroin-
dústria, comércio, abastecimento e afins, os quais respondem diferenciadamente às 
políticas públicas e às forças de mercado;

III – como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar, aos que a ela se 
dediquem, rentabilidade compatível com a de outros setores da economia;

IV – o adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tran-
quilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico-social;
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V – a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos quanto 
à estrutura fundiária, condições edafoclimáticas, disponibilidade de infraestrutura, 
capacidade empresarial, níveis tecnológicos e condições sociais, econômicas e culturais;

VI – o processo de desenvolvimento agrícola deve proporcionar ao homem do 
campo o acesso aos serviços essenciais: saúde, educação, segurança pública, transporte, 
eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer e outros benefícios sociais.

Art. 3o São objetivos da política agrícola:1

I – na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o Estado exercerá função de 
planejamento, que será determinante para o setor público e indicativo para o setor 
privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e suprir 
necessidades, visando assegurar o incremento da produção e da produtividade agrí-
colas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução 
das disparidades regionais;

II – sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos intervenientes 
da agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio 
e longo prazos, reduzindo as incertezas do setor;

III – eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica e 
social da agricultura;

IV – proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recupe-
ração dos recursos naturais;

V – (Vetado);
VI – promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao 

setor rural, visando a complementaridade de ações com Estados, Distrito Federal, Ter-
ritórios e Municípios, cabendo a estes assumir suas responsabilidades na execução da 
política agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades;

VII – compatibilizar as ações da política agrícola com as de reforma agrária, asse-
gurando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo;

VIII – promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia agrí-
cola pública e privada, em especial aquelas voltadas para a utilização dos fatores de 
produção internos;

IX – possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor 
rural, na definição dos rumos da agricultura brasileira;

1 Lei no 10.298/2001.
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X – prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento 
ao pequeno produtor e sua família;

XI – estimular o processo de agroindustrialização junto às respectivas áreas de 
produção;

XII – (Vetado);
XIII – promover a saúde animal e a sanidade vegetal;
XIV – promover a idoneidade dos insumos e serviços empregados na agricultura;
XV – assegurar a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados 

e resíduos de valor econômico;
XVI – promover a concorrência leal entre os agentes que atuam nos setores e a 

proteção destes em relação a práticas desleais e a riscos de doenças e pragas exóticas 
no País;

XVII – melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural.

Art. 4o As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a:2

I – planejamento agrícola;
II – pesquisa agrícola tecnológica;
III – assistência técnica e extensão rural;
IV – proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais;
V – defesa da agropecuária;
VI – informação agrícola;
VII – produção, comercialização, abastecimento e armazenagem;
VIII – associativismo e cooperativismo;
IX – formação profissional e educação rural;
X – investimentos públicos e privados;
XI – crédito rural;
XII – garantia da atividade agropecuária;
XIII – seguro agrícola;
XIV – tributação e incentivos fiscais;
XV – irrigação e drenagem;
XVI – habitação rural;
XVII – eletrificação rural;
XVIII – mecanização agrícola;
XIX – crédito fundiário.

2 Lei no 10.246/2001.
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Parágrafo único. Os instrumentos de política agrícola deverão orientar-se pelos 
planos plurianuais.

CAPÍTULO II – Da Organização Institucional

Art. 5o É instituído o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), vinculado ao 
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA), com as seguintes atribuições:3

I – (Vetado);
II – (Vetado);
III – orientar a elaboração do Plano de Safra;
IV – propor ajustamentos ou alterações na política agrícola;
V – (Vetado);
VI – manter sistema de análise e informação sobre a conjuntura econômica e social 

da atividade agrícola.
§ 1o O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) será constituído pelos 

seguintes membros:
I – um do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
II – um do Banco do Brasil S.A.;
III – dois da Confederação Nacional da Agricultura;
IV – dois representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri-

cultura (Contag);
V – dois da Organização das Cooperativas Brasileiras, ligados ao setor agropecuário;
VI – um do Departamento Nacional da Defesa do Consumidor;
VII – um da Secretaria do Meio Ambiente;
VIII – um da Secretaria do Desenvolvimento Regional;
IX – três do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA);
X – um do Ministério da Infraestrutura;
XI – dois representantes de setores econômicos privados abrangidos pela Lei Agrí-

cola, de livre nomeação do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA);
XII – (Vetado).
§ 2o (Vetado)
§ 3o O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) contará com uma Secretaria 

Executiva e sua estrutura funcional será integrada por Câmaras Setoriais, especializadas 

3 Ver Decreto no 4.623/2003.
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em produtos, insumos, comercialização, armazenamento, transporte, crédito, seguro 
e demais componentes da atividade rural.

§ 4o As Câmaras Setoriais serão instaladas por ato e a critério do Ministro da Agri-
cultura e Reforma Agrária, devendo o regimento interno do Conselho Nacional de 
Política Agrícola (CNPA) fixar o número de seus membros e respectivas atribuições.

§ 5o O Regimento Interno do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) será 
elaborado pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agrária e submetido a aprovação 
do seu plenário.

§ 6o O Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) coordenará a organização 
de Conselhos Estaduais e Municipais de Política Agrícola, com as mesmas finalidades, 
no âmbito de suas competências.

§ 7o (Vetado)
§ 8o (Vetado)

Art. 6o A ação governamental para o setor agrícola é organizada pela União, Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios, cabendo:4

I – (Vetado);
II – ao Governo Federal a orientação normativa, as diretrizes nacionais e a execução 

das atividades estabelecidas em lei;
III – às entidades de administração direta e indireta dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Territórios o planejamento, a execução, o acompanhamento, o controle e 
a avaliação de atividades específicas.

Art. 7o A ação governamental para o setor agrícola desenvolvida pela União, pelos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, respeitada a autonomia constitu-
cional, é exercida em sintonia, evitando-se superposições e paralelismos, conforme 
dispuser lei complementar prevista no parágrafo único do art. 23 da Constituição.

CAPÍTULO III – Do Planejamento Agrícola

Art. 8o O planejamento agrícola será feito em consonância com o que dispõe o art. 174 
da Constituição, de forma democrática e participativa, através de planos nacionais de 

4 Lei no 10.327/2001.
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desenvolvimento agrícola plurianuais, planos de safras e planos operativos anuais, 
observadas as definições constantes desta Lei.5

§ 1o (Vetado)
§ 2o (Vetado)
§ 3o Os planos de safra e os planos plurianuais, elaborados de acordo com os 

instrumentos gerais de planejamento, considerarão o tipo de produto, fatores e ecos-
sistemas homogêneos, o planejamento das ações dos órgãos e entidades da adminis-
tração federal direta e indireta, as especificidades regionais e estaduais, de acordo 
com a vocação agrícola e as necessidades diferenciadas de abastecimento, formação 
de estoque e exportação.

§ 4o Os planos deverão prever a integração das atividades de produção e de trans-
formação do setor agrícola, e deste com os demais setores da economia.

Art. 9o O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA) coordenará, a nível 
nacional, as atividades de planejamento agrícola, em articulação com os Estados, o 
Distrito Federal, os Territórios e os Municípios.

Art. 10. O Poder Público deverá:
I – proporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os 

demais setores da economia;
II – desenvolver e manter atualizada uma base de indicadores sobre o desempe-

nho do setor agrícola, a eficácia da ação governamental e os efeitos e impactos dos 
programas dos planos plurianuais.

CAPÍTULO IV – Da Pesquisa Agrícola

Art. 11. (Vetado)
Parágrafo único. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA) auto-

rizado a instituir o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), sob a coor-
denação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e em convênio 
com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, entidades públicas 
e privadas, universidades, cooperativas, sindicatos, fundações e associações.

5 Lei no 10.246/2001.
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Art. 12. A pesquisa agrícola deverá:
I – estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores, comu-

nidades e agroindústrias, devendo ser gerada ou adaptada a partir do conhecimento 
biológico da integração dos diversos ecossistemas, observando as condições econô-
micas e culturais dos segmentos sociais do setor produtivo;

II – dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos produzidos pelo 
ambiente natural dos ecossistemas, objetivando o aumento de sua produtividade, 
preservando ao máximo a heterogeneidade genética;

III – dar prioridade à geração e à adaptação de tecnologias agrícolas destinadas 
ao desenvolvimento dos pequenos agricultores, enfatizando os alimentos básicos, 
equipamentos e implementos agrícolas voltados para esse público;

IV – observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade 
animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente.

Art. 13. É autorizada a importação de material genético para a agricultura desde que 
não haja proibição legal.

Art. 14. Os programas de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista 
a geração de tecnologia de ponta, merecerão nível de prioridade que garanta a inde-
pendência e os parâmetros de competitividade internacional à agricultura brasileira.

CAPÍTULO V – Da Assistência Técnica e Extensão Rural

Art. 15. (Vetado)

Art. 16. A assistência técnica e extensão rural buscarão viabilizar, com o produtor 
rural, proprietário ou não, suas famílias e organizações, soluções adequadas a seus 
problemas de produção, gerência, beneficiamento, armazenamento, comercialização, 
industrialização, eletrificação, consumo, bem-estar e preservação do meio ambiente.

Art. 17. O Poder Público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, 
sem paralelismo na área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo 
atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando:

I – difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, à 
conservação dos recursos naturais e à melhoria das condições de vida do meio rural;
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II – estimular e apoiar a participação e a organização da população rural, respei-
tando a organização da unidade familiar bem como as entidades de representação 
dos produtores rurais;

III – identificar tecnologias alternativas juntamente com instituições de pesquisa 
e produtores rurais;

IV – disseminar informações conjunturais nas áreas de produção agrícola, comer-
cialização, abastecimento e agroindústria.

Art. 18. A ação de assistência técnica e extensão rural deverá estar integrada à pesquisa 
agrícola, aos produtores rurais e suas entidades representativas e às comunidades rurais.

CAPÍTULO VI – Da Proteção ao Meio Ambiente e da Conservação dos Recursos 
Naturais

Art. 19. O Poder Público deverá:
I – integrar, a nível de Governo Federal, os Estados, o Distrito Federal, os Territó-

rios, os Municípios e as comunidades na preservação do meio ambiente e conservação 
dos recursos naturais;

II – disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora;
III – realizar zoneamentos agroecológicos que permitam estabelecer critérios para 

o disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades 
produtivas, bem como para a instalação de novas hidrelétricas;

IV – promover e/ou estimular a recuperação das áreas em processo de desertificação;
V – desenvolver programas de educação ambiental, a nível formal e informal, 

dirigidos à população;
VI – fomentar a produção de sementes e mudas de essências nativas;
VII – coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes 

dos cursos d’água e do meio ambiente, bem como o aproveitamento de dejetos animais 
para conversão em fertilizantes.

Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional dos recursos naturais do meio 
ambiente é também de responsabilidade dos proprietários de direito, dos beneficiários 
da reforma agrária e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais.

Art. 20. As bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento 
do uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais.
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Art. 21. (Vetado)

Art. 21-A. O Poder Público procederá à identificação, em todo o território nacional, 
das áreas desertificadas, as quais somente poderão ser exploradas mediante a adoção 
de adequado plano de manejo, com o emprego de tecnologias capazes de interromper 
o processo de desertificação e de promover a recuperação dessas áreas.6

§ 1o O Poder Público estabelecerá cadastros das áreas sujeitas a processos de de-
sertificação, em âmbito estadual ou municipal.

§ 2o O Poder Público, por intermédio dos órgãos competentes, promoverá a pes-
quisa, a geração e a difusão de tecnologias capazes de suprir as condições expressas 
neste artigo.

Art. 22. A prestação de serviços e aplicações de recursos pelo Poder Público em 
atividades agrícolas devem ter por premissa básica o uso tecnicamente indicado, o 
manejo racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.

Art. 23. As empresas que exploram economicamente águas represadas e as conces-
sionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas 
provocadas e obrigadas a recuperação do meio ambiente, na área de abrangência de 
suas respectivas bacias hidrográficas.

Art. 24. (Vetado)

Art. 25. O Poder Público implementará programas de estímulo às atividades de 
interesse econômico apícolas e criatórias de peixes e outros produtos de vida fluvial, 
lacustre e marinha, visando ao incremento da oferta de alimentos e à preservação das 
espécies animais e vegetais.7

Art. 26. A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais terá programas 
plurianuais e planos operativos anuais elaborados pelos órgãos competentes, man-
tidos ou não pelo Poder Público, sob a coordenação da União e das Unidades da 
Federação.

6 Lei no 10.228/2001.
7 Lei no 10.990/2004.
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CAPÍTULO VII – Da Defesa Agropecuária

Art. 27. (Vetado)

Art. 27-A. São objetivos da defesa agropecuária assegurar:8

I – a sanidade das populações vegetais;
II – a saúde dos rebanhos animais;
III – a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária;
IV – a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos 

agropecuários finais destinados aos consumidores.
§ 1o Na busca do atingimento dos objetivos referidos no caput, o Poder Público 

desenvolverá, permanentemente, as seguintes atividades:
I – vigilância e defesa sanitária vegetal;
II – vigilância e defesa sanitária animal;
III – inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, sub-

produtos e resíduos de valor econômico;
IV – inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, sub-

produtos e resíduos de valor econômico;
V – fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias.
§ 2o As atividades constantes do parágrafo anterior serão organizadas de forma a 

garantir o cumprimento das legislações vigentes que tratem da defesa agropecuária e 
dos compromissos internacionais firmados pela União.

Art. 28. (Vetado)

Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária 
dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas 
várias instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, 
com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
do qual participarão:9

I – serviços e instituições oficiais;

8 Lei no 9.712/1998 e Decreto no 5.741/2006 (regulamentação).
9 Lei no 9.712/1998 e Decreto no 5.741/2006 (regulamentação). 
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II – produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos que lhes prestam 
assistência;

III – órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculadas à 
sanidade agropecuária;

IV – entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para comple-
mentar as ações públicas no campo da defesa agropecuária.

§ 1o A área municipal será considerada unidade geográfica básica para a organi-
zação e o funcionamento dos serviços oficiais de sanidade agropecuária.

§ 2o A instância local do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária 
dará, na sua jurisdição, plena atenção à sanidade, com a participação da comunidade 
organizada, tratando especialmente das seguintes atividades:

I – cadastro das propriedades;
II – inventário das populações animais e vegetais;
III – controle de trânsito de animais e plantas;
IV – cadastro dos profissionais de sanidade atuantes;
V – cadastro das casas de comércio de produtos de uso agronômico e veterinário;
VI – cadastro dos laboratórios de diagnósticos de doenças;
VII – inventário das doenças diagnosticadas;
VIII – execução de campanhas de controle de doenças;
IX – educação e vigilância sanitária;
X – participação em projetos de erradicação de doenças e pragas.
§ 3o Às instâncias intermediárias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária competem as seguintes atividades:
I – vigilância do trânsito interestadual de plantas e animais;
II – coordenação das campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças;
III – manutenção dos informes nosográficos;
IV – coordenação das ações de epidemiologia;
V – coordenação das ações de educação sanitária;
VI – controle de rede de diagnóstico e dos profissionais de sanidade creden-

ciados.
§ 4o À instância central e superior do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária compete:
I – a vigilância de portos, aeroportos e postos de fronteira internacionais;
II – a fixação de normas referentes a campanhas de controle e erradicação de pragas 

e doenças;
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III – a aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos de uso veterinário 
e agronômico;

IV – a manutenção do sistema de informações epidemiológicas;
V – a avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias locais e intermediárias do 

sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária;
VI – a representação do País nos fóruns internacionais que tratam da defesa agro-

pecuária;
VII – a realização de estudos de epidemiologia e de apoio ao desenvolvimento do 

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária;
VIII – a cooperação técnica às outras instâncias do Sistema Unificado;
IX – o aprimoramento do Sistema Unificado;
X – a coordenação do Sistema Unificado;
XI – a manutenção do Código de Defesa Agropecuária.
§ 5o Integrarão o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária insti-

tuições gestoras de fundos organizados por entidades privadas para complementar as 
ações públicas no campo da defesa agropecuária.

§ 6o As estratégias e políticas de promoção à sanidade e de vigilância serão ecossis-
têmicas e descentralizadas, por tipo de problema sanitário, visando ao alcance de áreas 
livres de pragas e doenças, conforme previsto em acordos e tratados internacionais 
subscritos pelo País.

§ 7o Sempre que recomendado epidemiologicamente é prioritária a erradicação 
das doenças e pragas, na estratégia de áreas livres.

Art. 29. (Vetado)

Art. 29-A. A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem vegetal e animal, 
bem como a dos insumos agropecuários, será gerida de maneira que os procedimentos 
e a organização da inspeção se faça por métodos universalizados e aplicados equita-
tivamente em todos os estabelecimentos inspecionados.10

§ 1o Na inspeção poderá ser adotado o método de análise de riscos e pontos crí-
ticos de controle.

§ 2o Como parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, serão 
constituídos um sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem vegetal e um 

10 Lei no 9.712/1998 e Decreto no 5.741/2006 (regulamentação).
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sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, bem como sistemas 
específicos de inspeção para insumos usados na agropecuária.

CAPÍTULO VIII – Da Informação Agrícola

Art. 30. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA), integrado com 
os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, manterá um sistema de 
informação agrícola ampla para divulgação de:11

I – previsão de safras por Estado, Distrito Federal e Território, incluindo estimativas 
de área cultivada ou colhida, produção e produtividade;

II – preços recebidos e pagos pelo produtor, com a composição dos primeiros até 
os mercados atacadistas e varejistas, por Estado, Distrito Federal e Território;

III – valores e preços de exportação FOB, com a decomposição dos preços até o 
interior, a nível de produtor, destacando as taxas e impostos cobrados;

IV – valores e preços de importação CIF, com a decomposição dos preços dos 
mercados internacionais até a colocação do produto em portos brasileiros, destacando, 
taxas e impostos cobrados;

V – cadastro, cartografia e solo das propriedades rurais:
VI – volume dos estoques públicos e privados, reguladores e estratégicos, discri-

minados por produtos, tipos e localização;
VII – (Vetado);
VIII – (Vetado);
IX – dados de meteorologia e climatologia agrícolas;
X – (Vetado);
XI – (Vetado);
XII – (Vetado);
XIII – pesquisas em andamento e os resultados daquelas já concluídas;
XIV – informações sobre doenças e pragas;
XV – indústria de produtos de origem vegetal e animal e de insumos;
XVI – classificação de produtos agropecuários;
XVII – inspeção de produtos e insumos;
XVIII – infratores das várias legislações relativas à agropecuária.

11 Lei no 9.272/1996.
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Parágrafo único. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA) coordenará 
a realização de estudos e análises detalhadas do comportamento dos mercados interno e 
externo dos produtos agrícolas e agroindustriais, informando sua apropriação e divulgação 
para o pleno e imediato conhecimento dos produtores rurais e demais agentes do mercado.

CAPÍTULO IX – Da Produção, da Comercialização, do Abastecimento e da 
Armazenagem

Art. 31. O Poder Público formará, localizará adequadamente e manterá estoques 
reguladores e estratégicos, visando garantir a compra do produtor, na forma da lei, 
assegurar o abastecimento e regular o preço do mercado interno.

§ 1o Os estoques reguladores devem contemplar, prioritariamente, os produtos básicos.
§ 2o (Vetado)
§ 3o Os estoques reguladores devem ser adquiridos preferencialmente de organi-

zações associativas de pequenos e médios produtores.
§ 4o (Vetado)
§ 5o A formação e a liberação destes estoques obedecerão a regras pautadas no 

princípio da menor interferência na livre comercialização privada, observando-se 
prazos e procedimentos preestabelecidos e de amplo conhecimento público, sem ferir 
a margem mínima do ganho real do produtor rural, assentada em custos de produção 
atualizados e produtividades médias históricas.

Art. 32. (Vetado)

Art. 33. (Vetado)
§ 1o (Vetado)
§ 2o A garantia de preços mínimos far-se-á através de financiamento da comer-

cialização e da aquisição dos produtos agrícolas amparados.
§ 3o Os alimentos considerados básicos terão tratamento privilegiado para efeito 

de preço mínimo.

Art. 34. (Vetado)

Art. 35. As vendas dos estoques públicos serão realizadas através de leilões em bolsas 
de mercadorias, ou diretamente, mediante licitação pública.
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Art. 36. O Poder Público criará estímulos para a melhoria das condições de armaze-
nagem, processamento, embalagem e redução de perdas em nível de estabelecimento 
rural, inclusive comunitário.

Art. 37. É mantida, no território nacional, a exigência de padronização, fiscalização 
e classificação de produtos animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valor 
econômico, bem como dos produtos de origem animal destinados ao consumo e à 
industrialização para o mercado interno e externo.12

Parágrafo único. (Vetado)

Arts. 38 a 41. (Vetados)

Art. 42. É estabelecido, em caráter obrigatório, o cadastro nacional de unidades 
armazenadoras de produtos agrícolas.

CAPÍTULO X – Do Produtor Rural, da Propriedade Rural e Sua  
Função Social

Art. 43. (Vetado)

Art. 44. (Vetado)

CAPÍTULO XI – Do Associativismo e do Cooperativismo

Art. 45. O Poder Público apoiará e estimulará os produtores rurais a se organizarem 
nas suas diferentes formas de associações, cooperativas, sindicatos, condomínios e 
outras, através de:

I – inclusão, nos currículos de 1o e 2o graus, de matérias voltadas para o associati-
vismo e cooperativismo;

II – promoção de atividades relativas à motivação, organização, legislação e edu-
cação associativista e cooperativista para o público do meio rural;

12 Lei no 9.972/2000.
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III – promoção das diversas formas de associativismo como alternativa e opção para am-
pliar a oferta de emprego e de integração do trabalhador rural com o trabalhador urbano;

IV – integração entre os segmentos cooperativistas de produção, consumo, comer-
cialização, crédito e de trabalho;

V – a implantação de agroindústrias.
Parágrafo único. O apoio do Poder Público será extensivo aos grupos indígenas, 

pescadores artesanais e àqueles que se dedicam às atividades de extrativismo vegetal 
não predatório.

Art. 46. (Vetado)

CAPÍTULO XII – Dos Investimentos Públicos

Art. 47. O Poder Público deverá implantar obras que tenham como objetivo o bem-
-estar social de comunidades rurais, compreendendo, entre outras:

a) barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de 
irrigação, retificação de cursos de água e drenagens de áreas alagadiças;

b) armazéns comunitários;
c) mercados de produtor;
d) estradas;
e) escolas e postos de saúde rurais;
f) energia;
g) comunicação;
h) saneamento básico;
i) lazer.

CAPÍTULO XIII – Do Crédito Rural

Art. 48. O crédito rural, instrumento de financiamento da atividade rural, será supri-
do por todos os agentes financeiros sem discriminação entre eles, mediante aplicação 
compulsória, recursos próprios livres, dotações das operações oficiais de crédito, fundos 
e quaisquer outros recursos, com os seguintes objetivos:13

13 Lei no 11.718/2008 e Medida Provisória no 432/2008.
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I – estimular os investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, 
armazenamento, beneficiamento e instalação de agroindústria, sendo esta, quando 
realizada por produtor rural ou suas formas associativas;

II – favorecer o custeio oportuno e adequado da produção, do extrativismo não 
predatório e da comercialização de produtos agropecuários;

III – incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando 
ao aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e 
à adequada conservação do solo e preservação do meio ambiente;

IV – (Vetado);
V – propiciar, através de modalidade de crédito fundiário, a aquisição e regularização 

de terras pelos pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais;
VI – desenvolver atividades florestais e pesqueiras.
§ 1o Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, nos 

termos do art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural terá por ob-
jetivo estimular a geração de renda e o melhor uso da mão de obra familiar, por meio 
do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários, 
desde que desenvolvidos em estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas, 
inclusive o turismo rural, a produção de artesanato e assemelhados.

§ 2o Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, nos ter-
mos do art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural poderá ser destinado 
à construção ou reforma de moradias no imóvel rural e em pequenas comunidades rurais.

Art. 49. O crédito rural terá como beneficiários produtores rurais extrativistas não 
predatórios e indígenas, assistidos por instituições competentes, pessoas físicas ou 
jurídicas que, embora não conceituadas como produtores rurais, se dediquem às 
seguintes atividades vinculadas ao setor:14

I – produção de mudas ou sementes básicas, fiscalizadas ou certificadas;
II – produção de sêmen para inseminação artificial e embriões;
III – atividades de pesca artesanal e aquicultura para fins comerciais;
IV – atividades florestais e pesqueiras.
§ 1o Podem ser beneficiários do crédito rural de comercialização, quando ne-

cessário ao escoamento da produção agropecuária, beneficiadores e agroindústrias 
que beneficiem ou industrializem o produto, desde que comprovada a aquisição da 
matéria-prima diretamente de produtores ou suas cooperativas, por preço não inferior 

14 Lei no 11.775/2008 e Medida Provisória no 432/2008.



67Terras

ao mínimo fixado ou ao adotado como base de cálculo do financiamento, e mediante 
deliberação e disciplinamento do Conselho Monetário Nacional.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, enquadram-se como beneficiadores 
os cerealistas que exerçam, cumulativamente, as atividades de limpeza, padronização, 
armazenamento e comercialização de produtos agrícolas.

Art. 50. A concessão de crédito rural observará os seguintes preceitos básicos:
I – idoneidade do tomador;
II – fiscalização pelo financiador;
III – liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas 

associações formais ou informais, ou organizações cooperativas;
IV – liberação do crédito em função do ciclo da produção e da capacidade de 

ampliação do financiamento;
V – prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza e especificidade das ope-

rações rurais, bem como à capacidade de pagamento e às épocas normais de comer-
cialização dos bens produzidos pelas atividades financeiras.

§ 1o (Vetado)
§ 2o Poderá exigir-se dos demais produtores rurais contrapartida de recursos 

próprios, em percentuais diferenciados, tendo em conta a natureza e o interesse da 
exploração agrícola.

§ 3o A aprovação do crédito rural levará sempre em conta o zoneamento agroe-
cológico.

Art. 51. (Vetado)

Art. 52. O Poder Público assegurará crédito rural especial e diferenciado aos produ-
tores rurais assentados em áreas de reforma agrária.

Art. 53. (Vetado)

Art. 54. (Vetado)

CAPÍTULO XIV – Do Crédito Fundiário

Art. 55. (Vetado)
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CAPÍTULO XV – Do Seguro Agrícola

Art. 56. É instituído o seguro agrícola destinado a:
I – cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam bens fixos e semifixos ou 

semoventes;
II – cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças e outros 

que atinjam plantações.
Parágrafo único. As atividades florestais e pesqueiras serão amparadas pelo seguro 

agrícola previsto nesta lei.

Art. 57. (Vetado)

Art. 58. A apólice de seguro agrícola poderá constituir garantia nas operações de 
crédito rural.

CAPÍTULO XVI – Da Garantia da Atividade Agropecuária15

Art. 59. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO será regido 
pelas disposições desta Lei e assegurará ao produtor rural, na forma estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional:16

I – a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de 
custeio cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas 
e doenças que atinjam rebanhos e plantações;

II – a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor em custeio rural, 
quando ocorrer perdas em virtude dos eventos citados no inciso anterior.

Art. 60. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) será 
custeado:17

I – por recursos provenientes da participação dos produtores rurais;
II – por recursos do Orçamento da União e outros recursos que vierem a ser alo-

cados ao programa;

15 Lei no 12.058/2009 e Decreto no 175/1991.
16 Lei no 12.058/2009.
17 Lei no 12.058/2009.
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III – pelas receitas auferidas da aplicação dos recursos dos incisos anteriores.

Arts. 61 a 64. (Vetados)

Art. 65. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) cobrirá 
integral ou parcialmente:18

I – os financiamentos de custeio rural;
II – os recursos próprios aplicados pelo produtor em custeio rural, vinculados ou 

não a financiamentos rurais.
Parágrafo único. Não serão cobertas as perdas relativas a exploração rural con-

duzida sem a observância da legislação e das normas do Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária (PROAGRO).

Art. 65-A. Será operado, no âmbito do Proagro, o Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária da Agricultura Familiar – PROAGRO Mais, que assegurará ao agricultor 
familiar, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional:19

I – a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de 
custeio ou de parcelas de investimento, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência 
de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações;

II – a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor em custeio ou em 
investimento rural, quando ocorrerem perdas em virtude dos eventos citados no inciso I;

III – a garantia de renda mínima da produção agropecuária vinculada ao custeio rural.

Art. 65-B. A comprovação das perdas será efetuada pela instituição financeira, me-
diante laudo de avaliação expedido por profissional habilitado.20

Art. 65-C. Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e do 
Desenvolvimento Agrário – MDA, em articulação com o Banco Central do Brasil, deve-
rão estabelecer conjuntamente as diretrizes para o credenciamento e para a supervisão 
dos encarregados dos serviços de comprovação de perdas imputáveis ao Proagro.21

18 Lei no 12.058/2009.
19 Lei no 12.058/2009.
20 Lei no 12.058/2009.
21 Lei no 12.058/2009.
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Parágrafo único. O MDA credenciará e supervisionará os encarregados da com-
provação de perdas imputáveis ao Proagro, devendo definir e divulgar instrumentos 
operacionais e a normatização técnica para o disposto neste artigo, observadas as 
diretrizes definidas na forma do caput.

Art. 66. Competirá à Comissão Especial de Recursos (CER) decidir, em única instân-
cia administrativa, sobre recursos relativos à apuração de prejuízos e respectivas inde-
nizações no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).

Art. 66-A. O Proagro será administrado pelo Banco Central do Brasil, conforme 
normas, critérios e condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional.22

CAPÍTULO XVII – Da Tributação e dos Incentivos Fiscais

Arts. 67 a 76. (Vetados)

CAPÍTULO XVIII – Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural

Arts. 77 a 80. (Vetados)

Art. 81. São fontes de recursos financeiros para o crédito rural:
I – (Vetado);
II – programas oficiais de fomento;
III – caderneta de poupança rural operadas por instituições públicas e privadas;
IV – recursos financeiros de origem externa, decorrentes de empréstimos, acordos 

ou convênios, especialmente reservados para aplicações em crédito rural;
V – recursos captados pelas cooperativas de crédito rural;
VI – multas aplicadas a instituições do sistema financeiro pelo descumprimento 

de leis e normas de crédito rural;
VII – (Vetado);
VIII – recursos orçamentários da União;
IX – (Vetado);

22 Lei no 12.058/2009.
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X – outros recursos que venham a ser alocados pelo Poder Público.

Art. 82. São fontes de recursos financeiros para o seguro agrícola:23

I – os recursos provenientes da participação dos produtores rurais, pessoa física e 
jurídica, de suas cooperativas e associações;

II – (Vetado);
III – (Vetado);
IV – (Revogado);
V – (Revogado);
VI – dotações orçamentárias e outros recursos alocados pela União; e
VII – (Vetado).

Art. 83. (Vetado)

CAPÍTULO XIX – Da Irrigação e Drenagem

Art. 84. A política de irrigação e drenagem será executada em todo o território nacional, 
de acordo com a Constituição e com prioridade para áreas de comprovada aptidão para 
irrigação, áreas de reforma agrária ou de colonização e projetos públicos de irrigação.

Art. 85. Compete ao Poder Público:
I – estabelecer as diretrizes da política nacional de irrigação e drenagem, ouvido o 

Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA);
II – coordenar e executar o programa nacional de irrigação;
III – baixar normas objetivando o aproveitamento racional dos recursos hídricos 

destinados à irrigação, promovendo a integração das ações dos órgãos federais, estaduais, 
municipais e entidades públicas, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA);

IV – apoiar estudos para a execução de obras de infraestrutura e outras referentes ao 
aproveitamento das bacias hidrográficas, áreas de rios perenizados ou vales irrigáveis, 
com vistas a melhor e mais racional utilização das águas para irrigação;

V – instituir linhas de financiamento ou incentivos, prevendo encargos e prazos, 
bem como modalidades de garantia compatíveis com as características da agricultura 
irrigada, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA).

23 Lei Complementar no 137/2010.
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Art. 86. (Vetado)

CAPÍTULO XX – Da Habitação Rural

Art. 87. É criada a política de habitação rural, cabendo à União destinar recursos 
financeiros para a construção e/ou recuperação da habitação rural.

§ 1o Parcela dos depósitos da Caderneta de Poupança Rural será destinada ao 
financiamento da habitação rural.

§ 2o (Vetado)

Art. 88. (Vetado)

Art. 89. O Poder Público estabelecerá incentivos fiscais para a empresa rural ou para 
o produtor rural, nos casos em que sejam aplicados recursos próprios na habitação 
para o produtor rural.

Arts. 90 a 92. (Vetados)

CAPÍTULO XXI – Da Eletrificação Rural

Art. 93. Compete ao Poder Público implementar a política de eletrificação rural, 
com a participação dos produtores rurais, cooperativas e outras entidades associativas.

§ 1o A política de energização rural e agroenergia engloba a eletrificação rural, 
qualquer que seja sua fonte de geração, o reflorestamento energético e a produção de 
combustíveis, a partir de culturas, da biomassa e dos resíduos agrícolas.

§ 2o Entende-se por energização rural e agroenergia a produção e utilização de 
insumos energéticos relevantes à produção e produtividade agrícola e ao bem-estar 
social dos agricultores e trabalhadores rurais.

Art. 94. O Poder Público incentivará prioritariamente:
I – atividades de eletrificação rural e cooperativas rurais, através de financiamentos 

das instituições de crédito oficiais, assistência técnica na implantação de projetos e 
tarifas de compra e venda de energia elétrica, compatíveis com os custos de prestação 
de serviços;
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II – a construção de pequenas centrais hidrelétricas e termoelétricas de aprovei-
tamento de resíduos agrícolas, que objetivem a eletrificação rural por cooperativas 
rurais e outras formas associativas;

III – os programas de florestamento energético e manejo florestal, em conformidade 
com a legislação ambiental, nas propriedades rurais;

IV – o estabelecimento de tarifas diferenciadas horozonais.

Art. 95. As empresas concessionárias de energia elétrica deverão promover a capa-
citação de mão de obra a ser empregada nas pequenas centrais referidas no inciso II 
do artigo anterior.

CAPÍTULO XXII – Da Mecanização Agrícola

Art. 96. Compete ao Poder Público implementar um conjunto de ações no âmbito 
da mecanização agrícola, para que, com recursos humanos, materiais e financeiros, 
alcance:

I – preservar e incrementar o parque nacional de máquinas agrícolas, evitando-se 
o sucateamento e obsolescência, proporcionando sua evolução tecnológica;

II – incentivar a formação de empresas públicas ou privadas com o objetivo de 
prestação de serviços mecanizados à agricultura, diretamente aos produtores e através 
de associações ou cooperativas;

III – fortalecer a pesquisa nas universidades e institutos de pesquisa e desenvol-
vimento na área de máquinas agrícolas assim como os serviços de extensão rural e 
treinamento em mecanização;

IV – aprimorar os centros de ensaios e testes para o desenvolvimento de máquinas 
agrícolas;

V – (Vetado);
VI – divulgar e estimular as práticas de mecanização que promovam a conservação 

do solo e do meio ambiente.

CAPÍTULO XXIII – Das Disposições Finais

Art. 97. No prazo de noventa dias da promulgação desta Lei, o Poder Executivo 
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre: produção, comer-
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cialização e uso de produtos biológicos de uso em imunologia e de uso veterinário, 
corretivos, fertilizantes e inoculantes, sementes e mudas, alimentos de origem animal 
e vegetal, código e uso de solo e da água, e reformulando a legislação que regula as 
atividades dos Armazéns Gerais.

Art. 98. É o Poder Executivo autorizado a outorgar concessões remuneradas de uso 
pelo prazo máximo de até vinte e cinco anos, sobre as faixas de domínio das rodovias 
federais, para fins exclusivos de implantação de reflorestamentos.

Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo deverão obedecer às nor-
mas específicas sobre a utilização de bens públicos e móveis, constantes da legislação 
pertinente.

Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta Lei, obriga-se o proprie-
tário rural, quando for o caso, a recompor em sua propriedade a Reserva Florestal 
Legal, prevista na Lei no 4.771, de 196524, com a nova redação dada pela Lei no 7.803, 
de 1989, mediante o plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta avos da área total 
para complementar a referida Reserva Florestal (RFL).

§ 1o (Vetado)
§ 2o O reflorestamento de que trata o caput deste artigo será efetuado mediante 

normas que serão aprovadas pelo órgão gestor da matéria.

Art. 100. (Vetado)

Art. 101. (Vetado)

Art. 102. O solo deve ser respeitado como patrimônio natural do País.
Parágrafo único. A erosão dos solos deve ser combatida pelo Poder Público e pelos 

proprietários rurais.

Art. 103. O Poder Público, através dos órgãos competentes, concederá incentivos 
especiais ao proprietário rural que:25

I – preservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade;

24 Nota do Editor (NE): revogada pela Lei no 12.651/2012.
25 Lei no 12.805/2013.
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II – recuperar com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas as áreas já de-
vastadas de sua propriedade;

III – sofrer limitação ou restrição no uso de recursos naturais existentes na sua 
propriedade, para fins de proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão compe-
tente, federal ou estadual;

IV – adotar, em sua propriedade, sistemas integrados agroflorestais, agropastoris 
ou agrossilvopastoris voltados para a recuperação de áreas degradas ou em fase de 
degradação.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se incentivos:
I – a prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial, através da concessão de 

crédito rural e outros tipos de financiamentos, bem como a cobertura do seguro agrí-
cola concedidos pelo Poder Público;

II – a prioridade na concessão de benefícios associados a programas de infraestru-
tura rural, notadamente de energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação;

III – a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e de fo-
mento, através dos órgãos competentes;

IV – adotar, em sua propriedade, sistemas integrados agroflorestais, agropastoris 
ou agrossilvopastoris voltados para a recuperação de áreas degradas ou em fase de 
degradação;

V – o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de preservação, 
conservação e recuperação ambiental.

Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as 
áreas dos imóveis rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, 
previstas na Lei no 4.771, de 196526, com a nova redação dada pela Lei no 7.803, de 1989.

Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas 
da propriedade rural de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim 
declarados por ato do órgão competente – federal ou estadual – e que ampliam as 
restrições de uso previstas no caput deste artigo.

Art. 105. (Vetado)

Art. 106. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA) autorizado a 
firmar convênios ou ajustes com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Muni-

26 NE: revogada pela Lei no 12.651/2012.
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cípios, entidades e órgãos públicos e privados, cooperativas, sindicatos, universidades, 
fundações e associações, visando ao desenvolvimento das atividades agropecuárias, 
agroindustriais, pesqueiras e florestais, dentro de todas as ações, instrumentos, obje-
tivos e atividades previstas nesta Lei.

Art. 107. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 108. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170o da Independência e 103o da República.

FERNANDO COLLOR – Antonio Cabrera Mano Filho

Promulgada em 17/1/1991, publicada no DOU de 18/1/1991 e retificada no DOU de 12/3/1991.
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Lei no 8.629/1993

Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos 
à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma agrária, 
previstas no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal.

Art. 2o A propriedade rural que não cumprir a função social prevista no art. 9o é 
passível de desapropriação, nos termos desta Lei, respeitados os dispositivos consti-
tucionais.1

§ 1o Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social.

§ 2o Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, 
autorizada a ingressar no imóvel de propriedade particular para levantamento de 
dados e informações, mediante prévia comunicação escrita ao proprietário, preposto 
ou seu representante.

§ 3o Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação 
será feita mediante edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de 
grande circulação na capital do Estado de localização do imóvel.

§ 4o Não será considerada, para os fins desta Lei, qualquer modificação, quanto 
ao domínio, à dimensão e às condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até 
seis meses após a data da comunicação para levantamento de dados e informações 
de que tratam os §§ 2o e 3o.

1 Medida Provisória no 2.183-56/2001 e Decreto no 2.250/1997 (regulamentação).
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§ 5o No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será 
dispensada a comunicação de que tratam os §§ 2o e 3o.

§ 6o O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho possessó-
rio ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será 
vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou 
no dobro desse prazo, em caso de reincidência; e deverá ser apurada a responsabilidade 
civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que 
propicie o descumprimento dessas vedações.

§ 7o Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, já 
estando beneficiado com lote em Projeto de Assentamento, ou sendo pretendente desse 
benefício na condição de inscrito em processo de cadastramento e seleção de candidatos 
ao acesso à terra, for efetivamente identificado como participante direto ou indireto em 
conflito fundiário que se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel rural de domínio 
público ou privado em fase de processo administrativo de vistoria ou avaliação para fins 
de reforma agrária, ou que esteja sendo objeto de processo judicial de desapropriação 
em vias de imissão de posse ao ente expropriante; e bem assim quem for efetivamente 
identificado como participante de invasão de prédio público, de atos de ameaça, se-
questro ou manutenção de servidores públicos e outros cidadãos em cárcere privado, 
ou de quaisquer outros atos de violência real ou pessoal praticados em tais situações.

§ 8o A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a sociedade de 
fato que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, 
incitar, induzir ou participar de invasão de imóveis rurais ou de bens públicos, ou 
em conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não receberá, a qualquer título, 
recursos públicos.

§ 9o Se, na hipótese do § 8o, a transferência ou repasse dos recursos públicos já 
tiverem sido autorizados, assistirá ao Poder Público o direito de retenção, bem assim 
o de rescisão do contrato, convênio ou instrumento similar.

Art. 2o-A. Na hipótese de fraude ou simulação de esbulho ou invasão, por parte do 
proprietário ou legítimo possuidor do imóvel, para os fins dos §§ 6o e 7o do art. 2o, o 
órgão executor do Programa Nacional de Reforma Agrária aplicará pena administrativa 
de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta 
e cinco mil reais) e o cancelamento do cadastro do imóvel no Sistema Nacional de 
Cadastro Rural, sem prejuízo das demais sanções penais e civis cabíveis.2

2 Medida Provisória no 2.183-56/2001.



80 Coleção Ambiental

Parágrafo único. Os valores a que se refere este artigo serão atualizados, a partir 
de maio de 2000, no dia 1o de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada 
do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 
Vargas, no respectivo período.

Art. 3o (Vetado)

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, conceituam-se:
I – Imóvel Rural – o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua loca-

lização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa 
vegetal, florestal ou agroindustrial;

II – Pequena Propriedade – o imóvel rural:
a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais;
b) (Vetada);
c) (Vetada);
III – Média Propriedade – o imóvel rural:
a) de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais;
b) (Vetada).
Parágrafo único. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária 

a pequena e a média propriedade rural, desde que o seu proprietário não possua outra 
propriedade rural.

Art. 5o A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cum-
pra sua função social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.3

§ 1o As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2o O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma 

agrária, autoriza a União a propor ação de desapropriação.
§ 3o Os títulos da dívida agrária, que conterão cláusula assecuratória de preser-

vação de seu valor real, serão resgatáveis a partir do segundo ano de sua emissão, em 
percentual proporcional ao prazo, observados os seguintes critérios:

I – do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos para indenização de imóvel 
com área de até setenta módulos fiscais;

3 Medida Provisória no 2.183-56/2001.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8629-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8629-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8629-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8629-1993.pdf
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II – do segundo ao décimo oitavo ano, quando emitidos para indenização de imóvel 
com área acima de setenta e até cento e cinquenta módulos fiscais; e 

III – do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel 
com área superior a cento e cinquenta módulos fiscais.

§ 4o No caso de aquisição por compra e venda de imóveis rurais destinados à implan-
tação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária, nos termos desta 
Lei e da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e os decorrentes de acordo judicial, em 
audiência de conciliação, com o objetivo de fixar a prévia e justa indenização, a ser celebra-
do com a União, bem como com os entes federados, o pagamento será efetuado de forma 
escalonada em Títulos da Dívida Agrária – TDA, resgatáveis em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, a partir do segundo ano de sua emissão, observadas as seguintes condições:

I – imóveis com área de até três mil hectares, no prazo de cinco anos;
II – imóveis com área superior a três mil hectares:
a) o valor relativo aos primeiros três mil hectares, no prazo de cinco anos;
b) o valor relativo à área superior a três mil e até dez mil hectares, em dez anos;
c) o valor relativo à área superior a dez mil hectares até quinze mil hectares, em 

quinze anos; e
d) o valor da área que exceder quinze mil hectares, em vinte anos.
§ 5o Os prazos previstos no § 4o, quando iguais ou superiores a dez anos, poderão 

ser reduzidos em cinco anos, desde que o proprietário concorde em receber o paga-
mento do valor das benfeitorias úteis e necessárias integralmente em TDA.

§ 6o Aceito pelo proprietário o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias 
em TDA, os prazos de resgates dos respectivos títulos serão fixados mantendo-se a 
mesma proporcionalidade estabelecida para aqueles relativos ao valor da terra e suas 
acessões naturais.

Art. 6o Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e ra-
cionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na 
exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente.4

§ 1o O grau de utilização da terra, para efeito do caput deste artigo, deverá ser igual 
ou superior a 80% (oitenta por cento), calculado pela relação percentual entre a área 
efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel.

§ 2o O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual ou superior a 100% 
(cem por cento), e será obtido de acordo com a seguinte sistemática:

4 Medida Provisória no 2.183-56/2001.
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I – para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pe-
los respectivos índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder 
Executivo, para cada Microrregião Homogênea;

II – para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades Animais 
(UA) do rebanho, pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder 
Executivo, para cada Microrregião Homogênea;

III – a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e II deste artigo, dividida 
pela área efetivamente utilizada e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de 
eficiência na exploração.

§ 3o Considera-se efetivamente utilizadas:
I – as áreas plantadas com produtos vegetais;
II – as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índice de lotação por 

zona de pecuária, fixado pelo Poder Executivo;
III – as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observados os índices 

de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada 
Microrregião Homogênea, e a legislação ambiental;

IV – as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com plano de exploração 
e nas condições estabelecidas pelo órgão federal competente;

V – as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou 
de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, 
mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.

§ 4o No caso de consórcio ou intercalação de culturas, considera-se efetivamente 
utilizada a área total do consórcio ou intercalação.

§ 5o No caso de mais de um cultivo no ano, com um ou mais produtos, no 
mesmo espaço, considera-se efetivamente utilizada a maior área usada no ano 
considerado.

§ 6o Para os produtos que não tenham índices de rendimentos fixados, adotar-se-
-á a área utilizada com esses produtos, com resultado do cálculo previsto no inciso I 
do § 2o deste artigo.

§ 7o Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões 
de força maior, caso fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, 
devidamente comprovados pelo órgão competente, deixar de apresentar, no ano res-
pectivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para a espécie.

§ 8o São garantidos os incentivos fiscais referentes ao Imposto Territorial Rural 
relacionados com os graus de utilização e de eficiência na exploração, conforme o 
disposto no art. 49 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964.
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Art. 7o Não será passível de desapropriação, para fins de reforma agrária, o imóvel 
que comprove estar sendo objeto de implantação de projeto técnico que atenda aos 
seguintes requisitos:5

I – seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado;
II – esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro originalmente previsto, não 

admitidas prorrogações dos prazos;
III – preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável 

do imóvel seja efetivamente utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas 
anuais e 5 (cinco) anos para as culturas permanentes;

IV – haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na forma estabelecida em 
regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2o e 
3o do art. 2o.

Parágrafo único. Os prazos previstos no inciso III deste artigo poderão ser pror-
rogados em até 50% (cinquenta por cento), desde que o projeto receba, anualmente, 
a aprovação do órgão competente para fiscalização e tenha sua implantação iniciada 
no prazo de 6 (seis) meses, contado de sua aprovação.

Art. 8o Ter-se-á como racional e adequado o aproveitamento de imóvel rural, quando 
esteja oficialmente destinado à execução de atividades de pesquisa e experimentação 
que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo só serão consideradas as propriedades que 
tenham destinados às atividades de pesquisa, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da 
área total aproveitável do imóvel, sendo consubstanciadas tais atividades em projeto:

I – adotado pelo Poder Público, se pertencente a entidade de administração direta 
ou indireta, ou a empresa sob seu controle;

II – aprovado pelo Poder Público, se particular o imóvel.

Art. 9o A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultanea-
mente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta Lei, os seguintes requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

5 Medida Provisória no 2.183-56/2001.
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§ 1o Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de 
utilização da terra e de eficiência na exploração especificados nos §§ 1o a 7o do art. 6o 
desta Lei.

§ 2o Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a 
exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial 
produtivo da propriedade.

§ 3o Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características 
próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada 
à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida 
das comunidades vizinhas.

§ 4o A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica 
tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como às dis-
posições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais.

§ 5o A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores 
rurais é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a 
terra, observa as normas de segurança do trabalho e não provoca conflitos e tensões 
sociais no imóvel.

§ 6o (Vetado)

Art. 10. Para efeito do que dispõe esta Lei, consideram-se não aproveitáveis:
I – as áreas ocupadas por construções e instalações, excetuadas aquelas destinadas 

a fins produtivos, como estufas, viveiros, sementeiros, tanques de reprodução e criação 
de peixes e outros semelhantes;

II – as áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de exploração 
agrícola, pecuária, florestal ou extrativa vegetal;

III – as áreas sob efetiva exploração mineral;
IV – as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por legis-

lação relativa à conservação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente.

Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtivi-
dade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico 
e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado 
do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho 
Nacional de Política Agrícola.6

6 Medida Provisória no 2.183-56/2001.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8629-1993.pdf


85Terras

Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do 
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e 
as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:7

I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V – funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à 

dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se 
o preço da terra a ser indenizado em TDA.

§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro 
tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, 
o preço de mercado do imóvel.

§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro 
de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, respondendo o subscritor, civil, penal 
e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação 
das informações.

Art. 13. As terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios ficam 
destinadas, preferencialmente, à execução de planos de reforma agrária.

Parágrafo único. Excetuando-se as reservas indígenas e os parques, somente se 
admitirá a existência de imóveis rurais de propriedade pública, com objetivos diver-
sos dos previstos neste artigo, se o poder público os explorar direta ou indiretamente 
para pesquisa, experimentação, demonstração e fomento de atividades relativas ao 
desenvolvimento da agricultura, pecuária, preservação ecológica, áreas de segurança, 
treinamento militar, educação de todo tipo, readequação social e defesa nacional.

Art. 14. (Vetado)

Art. 15. (Vetado)

Art. 16. Efetuada a desapropriação, o órgão expropriante, dentro do prazo de 3 
(três) anos, contados da data de registro do título translativo de domínio, destinará a 

7 Medida Provisória no 2.183-56/2001.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8629-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8629-1993.pdf
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respectiva área aos beneficiários da reforma agrária, admitindo-se, para tanto, formas 
de exploração individual, condominial, cooperativa, associativa ou mista.

Art. 17. O assentamento de trabalhadores rurais deverá ser realizado em terras eco-
nomicamente úteis, de preferência na região por eles habitada, observado o seguinte:8

I – a obtenção de terras rurais destinadas à implantação de projetos de assenta-
mento integrantes do programa de reforma agrária será precedida de estudo sobre a 
viabilidade econômica e a potencialidade de uso dos recursos naturais;

II – os beneficiários dos projetos de que trata o inciso I manifestarão sua concor-
dância com as condições de obtenção das terras destinadas à implantação dos projetos 
de assentamento, inclusive quanto ao preço a ser pago pelo órgão federal executor do 
programa de reforma agrária e com relação aos recursos naturais;

III – nos projetos criados será elaborado Plano de Desenvolvimento de Assenta-
mento – PDA, que orientará a fixação de normas técnicas para a sua implantação e 
os respectivos investimentos;

IV – integrarão a clientela de trabalhadores rurais para fins de assentamento em 
projetos de reforma agrária somente aqueles que satisfizerem os requisitos fixados 
para seleção e classificação, bem como as exigências contidas nos arts. 19, incisos I a 
V e seu parágrafo único, e 20 desta Lei;

V – a consolidação dos projetos de assentamento integrantes dos programas de 
reforma agrária dar-se-á com a concessão de créditos de instalação e a conclusão dos 
investimentos, bem como com a outorga do instrumento definitivo de titulação.

Parágrafo único. (Vetado)
§ 2o Para a consolidação dos projetos de que trata o inciso V do caput, fica o Poder 

Executivo autorizado a conceder créditos de instalação aos assentados, nos termos do 
regulamento. 

§ 3o Poderá ser contratada instituição financeira federal para a operacionalização 
da concessão referida no inciso V do caput, dispensada a licitação.

§ 4o As despesas relativas à concessão de crédito de que trata o inciso V do caput 
adequar-se-ão às disponibilidades orçamentárias e financeiras do órgão responsável 
pela execução do referido programa.

§ 5o O regulamento a que se refere o § 2o estabelecerá prazos, carências, termos, 
condições, rebates para liquidação e procedimentos simplificados para o cumprimento 
do disposto neste artigo.

8 Lei no 13.001/2014 e Medidas Provisórias nos 633/2013 e 2.183-56/2001.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8629-1993.pdf
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Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á por meio de 
títulos de domínio, concessão de uso ou concessão de direito real de uso – CDRU 
instituído pelo art. 7o do Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de 1967.9

§ 1o Os títulos de domínios e a CDRU serão inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) 
anos, observado o disposto nesta Lei.

§ 2o Na implantação do projeto de assentamento, será celebrado com o beneficiário 
do programa de reforma agrária contrato de concessão de uso, gratuito, inegociável, 
de forma individual ou coletiva, que conterá cláusulas resolutivas, estipulando-se os 
direitos e as obrigações da entidade concedente e dos concessionários, assegurando-
-se a estes o direito de adquirir título de domínio ou a CDRU nos termos desta Lei.

§ 3o O título de domínio e a CDRU conterão cláusulas resolutivas e será outorga-
do ao beneficiário do programa de reforma agrária, de forma individual ou coletiva, 
após a realização dos serviços de medição e demarcação topográfica do imóvel a ser 
alienado.

§ 4o É facultado ao beneficiário do programa de reforma agrária, individual ou 
coletivamente, optar pela CDRU, que lhe será outorgada na forma do regulamento.

§ 5o O valor da alienação, na hipótese do beneficiário optar pelo título de domí-
nio, será definido com base no valor mínimo estabelecido em planilha referencial 
de preços, sobre o qual poderão incidir redutores, rebates ou bônus de adimplência, 
estabelecidos em regulamento.

§ 6o As condições de pagamento, carência e encargos financeiros serão definidas 
em regulamento, não podendo ser superiores às condições estabelecidas para os fi-
nanciamentos concedidos ao amparo da Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 
1998, e alcançarão os títulos de domínio cujos prazos de carência ainda não expiraram.

§ 7o A alienação de lotes de até 1 (um) módulo fiscal, em projetos de assentamento 
criados em terras devolutas discriminadas e registradas em nome do INCRA ou da 
União, ocorrerá de forma gratuita.

§ 8o São considerados não reembolsáveis:
I – os valores relativos às obras de infraestrutura de interesse coletivo;
II – aos custos despendidos com o plano de desenvolvimento do assentamento; e
III – aos serviços de medição e demarcação topográficos.
§ 9o O título de domínio ou a CDRU de que trata o caput poderão ser concedidos 

aos beneficiários com o cumprimento das obrigações estabelecidas com fundamento 
no inciso V do art. 17 desta Lei e no regulamento.

9 Lei no 13.001/2014 e Medida Provisória no 2.183-56/2001.
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§ 10. Falecendo qualquer dos concessionários do contrato de concessão de uso 
ou de CDRU, seus herdeiros ou legatários receberão o imóvel, cuja transferência será 
processada administrativamente, não podendo fracioná-lo.

§ 11. Os herdeiros ou legatários que adquirirem, por sucessão, a posse do imóvel 
não poderão fracioná-lo.

§ 12. O órgão federal executor do programa de reforma agrária manterá atualizado 
o cadastro de áreas desapropriadas e das adquiridas por outros meios e de beneficiá-
rios da reforma agrária e disponibilizará os dados na rede mundial de computadores.

Art. 18-A. Os lotes a serem distribuídos pelo Programa Nacional de Reforma Agrária 
não poderão ter área superior a 2 (dois) módulos fiscais ou inferior à fração mínima 
de parcelamento.10

§ 1o Fica autorizado o Incra, nos assentamentos com data de criação anterior ao 
período de 10 anos contados retroativamente a partir de 27 de dezembro de 2013, a 
conferir a CDRU ou título de domínio relativos às áreas em que ocorreram desmem-
bramentos ou remembramentos após a concessão de uso, desde que observados os 
seguintes requisitos:

I – observância dos limites de área estabelecidos no caput, por beneficiário;
II – o beneficiário não possua outro imóvel a qualquer título;
III – o beneficiário preencha os requisitos exigidos no art. 3o da Lei no 11.326, de 

24 de julho de 2006; e 
IV – o desmembramento ou remembramento seja anterior a 27 de dezembro de 2013.
§ 2o O beneficiário titulado nos termos do § 1o não fará jus aos créditos de insta-

lação de que trata o art. 17 desta Lei.

Art. 19. O título de domínio, a concessão de uso e a CDRU serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente de estado civil, observada a 
seguinte ordem preferencial:11

I – ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a preferência para a parcela na qual 
se situe a sede do imóvel;

II – aos que trabalham no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, 
parceiros ou arrendatários;

10 Lei no 13.001/2014.
11 Leis nos 13.001/2014 e 10.279/2001.
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III – aos ex-proprietários de terra cuja propriedade de área total compreendida entre 
um e quatro módulos fiscais tenha sido alienada para pagamento de débitos originados de 
operações de crédito rural ou perdida na condição de garantia de débitos da mesma origem;

IV – aos que trabalham como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários, 
em outros imóveis;

V – aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade 
familiar;

VI – aos agricultores cujas propriedades sejam, comprovadamente, insuficientes 
para o sustento próprio e o de sua família.

Parágrafo único. Na ordem de preferência de que trata este artigo, terão prioridade 
os chefes de família numerosa, cujos membros se proponham a exercer a atividade 
agrícola na área a ser distribuída.

Art. 20. Não poderá ser beneficiário da distribuição de terras, a que se refere esta 
lei, o proprietário rural, salvo nos casos dos incisos I, IV e V do artigo anterior, nem 
o que exercer função pública, autárquica ou em órgão paraestatal, ou o que se ache 
investido de atribuição parafiscal, ou quem já tenha sido contemplado anteriormente 
com parcelas em programa de reforma agrária.

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de domínio, concessão de uso ou 
CDRU, os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compro-
misso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou por meio de seu núcleo familiar, 
mesmo que por intermédio de cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a 
qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos.12

Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos translativos de domínio, de 
concessão de uso ou de CDRU, cláusula resolutória que preveja a rescisão do contrato 
e o retorno do imóvel ao órgão alienante ou concedente, no caso de descumprimento 
de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou concessionário.13 

 § 1o Após transcorrido o prazo de inegociabilidade de 10 (dez) anos, o imóvel 
objeto de título translativo de domínio somente poderá ser alienado se a nova área 
titulada não vier a integrar imóvel rural com área superior a 2 (dois) módulos fiscais.

12 Lei no 13.001/2014.
13 Lei no 13.001/2014.



90 Coleção Ambiental

 § 2o Ainda que feita pelos sucessores do titulado, a alienação de imóvel rural em 
desacordo com o § 1o é nula de pleno direito, devendo a área retornar ao domínio do 
INCRA, não podendo os serviços notariais lavrar escrituras dessas áreas, nem ser tais 
atos registrados nos Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, 
civil e criminal de seus titulares ou prepostos.

Art. 23. O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica autorizada a funcionar no 
Brasil só poderão arrendar imóvel rural na forma da Lei no 5.709, de 7 de outubro de 1971.

§ 1o Aplicam-se ao arrendamento todos os limites, restrições e condições aplicá-
veis à aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, constantes da Lei referida no caput 
deste artigo.

§ 2o Compete ao Congresso Nacional autorizar tanto a aquisição ou o arrenda-
mento além dos limites de área e percentual fixados na Lei no 5.709, de 7 de outubro 
de 1971, como a aquisição ou arrendamento, por pessoa jurídica estrangeira, de área 
superior a 100 (cem) módulos de exploração indefinida.

Art. 24. As ações de reforma agrária devem ser compatíveis com as ações da política 
agrícola, das políticas sociais e das constantes no Plano Plurianual da União.14

Art. 25. O orçamento da União fixará, anualmente, o volume de títulos da dívida 
agrária e dos recursos destinados, no exercício, ao atendimento do Programa de 
Reforma Agrária.

§ 1o Os recursos destinados à execução do Plano Nacional de Reforma Agrária 
deverão constar do orçamento do ministério responsável por sua implementação e 
do órgão executor da política de colonização e reforma agrária, salvo aqueles que, por 
sua natureza, exijam instituições especializadas para a sua aplicação.

§ 2o Objetivando a compatibilização dos programas de trabalho e propostas orça-
mentárias, o órgão executor da reforma agrária encaminhará, anualmente e em tempo 
hábil, aos órgãos da administração pública responsáveis por ações complementares, o 
programa a ser implantado no ano subsequente.

Art. 26. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, inclusive do Distrito 
Federal, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma 
agrária, bem como a transferência ao beneficiário do programa.

14 Lei no 13.001/2014 e Medida Provisória no 636/2013.



91Terras

Art. 26-A. Não serão cobradas custas ou emolumentos para registro de títulos trans-
lativos de domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária.15

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de fevereiro de 1993, 172o da Independência e 105o da República.

ITAMAR FRANCO – Lázaro Ferreira Barbosa

Promulgada em 25/2/1993 e publicada no DOU de 26/2/1993.

15 Medida Provisória no 2.183-56/2001.
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Lei Complementar no 140/2011

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate 
à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, 
da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do 
caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decor-
rentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais 
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:
I – licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;

II – atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo 
originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Comple-
mentar;
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III – atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no de-
sempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado 
pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei 
Complementar.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta Lei 
Complementar:

I – proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;

II – garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do 
meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza 
e a redução das desigualdades sociais e regionais;

III – harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de 
atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir 
uma atuação administrativa eficiente;

IV – garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas 
as peculiaridades regionais e locais.

CAPÍTULO II – Dos Instrumentos de Cooperação

Art. 4o Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos 
de cooperação institucional:

I – consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;
II – convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com 

órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal;
III – Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão 

Bipartite do Distrito Federal;
IV – fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos;
V – delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos 

previstos nesta Lei Complementar;
VI – delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, 

respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar.
§ 1o Os instrumentos mencionados no inciso II do caput podem ser firmados com 

prazo indeterminado.
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§ 2o A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por represen-
tantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada 
entre os entes federativos.

§ 3o As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por re-
presentantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com 
o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os 
entes federativos.

§ 4o A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada, paritariamente, por 
representantes dos Poderes Executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo 
de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre esses entes 
federativos.

§ 5o As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua 
organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos.

Art. 5o O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações 
administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente destinatário 
da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administra-
tivas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente.

Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do dis-
posto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente 
habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a 
serem delegadas.

CAPÍTULO III – Das Ações de Cooperação

Art. 6o As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no 
art. 3o e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas 
as políticas governamentais.

Art. 7o São ações administrativas da União:
I – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do 

Meio Ambiente;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
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III – promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âm-
bitos nacional e internacional;

IV – promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da ad-
ministração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política Na-
cional do Meio Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII – promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de 
Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras;

VIII – organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da adminis-
tração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional 
de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);

IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 
na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;

XIV – promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou 

na zona econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela 

União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de 

ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, 
conforme disposto na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e 
dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
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qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (Cnen); ou

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de pro-
posição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de 
porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;

XV – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações su-
cessoras em:

a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação 
instituídas pela União, exceto em APAs; e

b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, 
pela União;

XVI – elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de 
espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-
-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ;

XVII – controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras 
que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;

XVIII – aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora 
em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos;

XIX – controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na for-
ma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos 
deles derivados;

XX – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas;
XXI – proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no 

inciso XVI;
XXII – exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional;
XXIII – gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional asso-

ciado, respeitadas as atribuições setoriais;
XXIV – exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos 

perigosos; e
XXV – exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou 

terrestre, de produtos perigosos.
Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compre-

enda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será 
de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida 
por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, 
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assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da ati-
vidade ou empreendimento.

Art. 8o São ações administrativas dos Estados:
I – executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio 

Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual 

de Meio Ambiente;
IV – promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e 

entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas 
Nacional e Estadual de Meio Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII – organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, 
o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente;

VIII – prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima;
IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com 

os zoneamentos de âmbito nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 
na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;

XIV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos uti-
lizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o;

XV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
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XVI – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações su-
cessoras em:

a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7o; e
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, 

pelo Estado;
XVII – elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção 

no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando 
as atividades que conservem essas espécies in situ;

XVIII – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas 
à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso 
XX do art. 7o;

XIX – aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;
XX – exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e
XXI – exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos 

perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7o.

Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:
I – executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual 

de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção 
do meio ambiente;

II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;
IV – promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e enti-

dades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção 
e à gestão ambiental;

V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas 
Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII – organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII – prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização 

dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;
IX – elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
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XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 
na forma da lei;

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV – observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Com-
plementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, conside-
rados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

XV – observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei 
Complementar, aprovar:

a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em 
florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em 
empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.

Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8o e 9o.

Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à auto-
rização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como 
vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como 
a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção.

Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e para autorização de supressão 
e manejo de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da unidade de conser-
vação não será aplicado às Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Parágrafo único. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e 
autorização a que se refere o caput, no caso das APAs, seguirá os critérios previstos 
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nas alíneas “a”, “b”, “e”, “f ” e “h” do inciso XIV do art. 7o, no inciso XIV do art. 8o e na 
alínea “a” do inciso XIV do art. 9o.

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambiental-
mente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas 
nos termos desta Lei Complementar.

§ 1o Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão res-
ponsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos 
e procedimentos do licenciamento ambiental.

§ 2o A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada 
pelo ente federativo licenciador.

§ 3o Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins 
devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço 
prestado pelo ente federativo.

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para trami-
tação dos processos de licenciamento.

§ 1o As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento 
ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez 
ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.

§ 2o As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos 
feitas pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a 
fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor.

§ 3o O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, 
não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, 
mas instaura a competência supletiva referida no art. 15.

§ 4o A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na 
respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação defi-
nitiva do órgão ambiental competente.

Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administra-
tivas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses:

I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado 
ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais 
ou distritais até a sua criação;
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II – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua 
criação; e

III – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 
Estado e no Município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua 
criação em um daqueles entes federativos.

Art. 16. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de 
apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas 
de cooperação.

Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente 
detentor da atribuição nos termos desta Lei Complementar.

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, confor-
me o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e 
instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental 
cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

§ 1o Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental de-
corrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva 
ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o 
caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§ 2o Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, 
o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para 
evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente 
para as providências cabíveis.

§ 3o O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos 
da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e ativida-
des efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a 
legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por 
órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.

CAPÍTULO IV – Disposições Finais e Transitórias

Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e 
autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência.
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§ 1o Na hipótese de que trata a alínea “h” do inciso XIV do art. 7o, a aplicação desta 
Lei Complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido 
dispositivo.

§ 2o Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso XIV do art. 9o, a aplicação desta Lei 
Complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual.

§ 3o Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1o e 2o 
deste artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos 
conforme a legislação em vigor.

Art. 19. O manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas 
nesta Lei Complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor.

Art. 20. O art. 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabele-
cimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão se-
rão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de 
grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão 
ambiental competente.
§ 2o (Revogado)
§ 3o (Revogado)
§ 4o (Revogado)”

Art. 21. Revogam-se os §§ 2o, 3o e 4o do art. 10 e o § 1o do art. 11 da Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981.

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.

DILMA ROUSSEFF – Francisco Gaetani

Promulgada em 8/12/2011 e publicada no DOU de 9/12/2011.
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Lei Complementar no 93/1998

Institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra – e 
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o É criado o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra – com a 
finalidade de financiar programas de reordenação fundiária e de assentamento rural.

Parágrafo único. São beneficiários do Fundo:
I – trabalhadores rurais não proprietários, preferencialmente os assalariados, parcei-

ros, posseiros e arrendatários, que comprovem, no mínimo, cinco anos de experiência 
na atividade agropecuária;

II – agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a dimensão da 
propriedade familiar, assim definida no inciso II do art. 4o da Lei no 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, e seja, comprovadamente, insuficiente para gerar renda capaz de 
lhe propiciar o próprio sustento e o de sua família.

Art. 2o O Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra – será constituído de:
I – parcela dos valores originários de contas de depósito, sob qualquer título, cujos 

cadastros não foram objeto de atualização, na forma das Resoluções do Conselho Mo-
netário Nacional nos 2.025, de 24 de novembro de 1993, e 2.078, de 15 de junho de 1994;

II – parcela dos recursos destinados a financiar programas de desenvolvimento 
econômico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES – conforme dispõe o art. 239, § 1o, da Constituição Federal, nas condições 
fixadas pelo Poder Executivo;

III – Título da Dívida Agrária – TDA;
IV – dotações consignadas no Orçamento Geral da União e em créditos adicionais;
V – dotações consignadas nos Orçamentos Gerais dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios;
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VI – recursos oriundos da amortização de financiamentos;
VII – doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou 

privadas;
VIII – recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios, celebrados 

com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;
IX – empréstimos de instituições financeiras nacionais e internacionais;
X – recursos diversos.

Art. 3o A receita que vier a constituir o Fundo de Terras e da Reforma Agrária será 
usada na compra de terras e na implantação de infraestrutura em assentamento rural 
promovido pelo Governo Federal na forma desta Lei Complementar, por entidades 
públicas estaduais e municipais e por cooperativas e associações de assentados.

Parágrafo único. As terras doadas ou adquiridas em favor do Fundo de Terras e da 
Reforma Agrária serão incorporadas ao patrimônio da União e administradas pelo 
órgão gestor desse Fundo.

Art. 4o O Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra – será adminis-
trado de forma a permitir a participação descentralizada de Estados e Municípios, 
na elaboração e execução de projetos, garantida a participação da comunidade no 
processo de distribuição de terra e implantação de projetos.

§ 1o A gestão financeira do Fundo caberá aos bancos oficiais, de acordo com as 
normas elaboradas pelo órgão competente.

§ 2o É vedada a utilização dos recursos financeiros do fundo para pagamento de 
despesas com pessoal e encargos sociais, a qualquer título, sendo aquelas de respon-
sabilidade do órgão a que pertencer o empregado, servidor ou representante.

Art. 5o Compete ao órgão gestor do Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco 
da Terra:

I – promover e coordenar as atividades financiadas pelo Fundo, de forma a garantir 
a efetiva participação descentralizada dos Estados e Municípios;

II – estabelecer normas gerais para a concessão de financiamento, apuração e 
fiscalização dos projetos;

III – aprovar o plano de aplicação anual e das metas a serem atingidas no exercício 
seguinte;

IV – fiscalizar e controlar internamente o correto desenvolvimento financeiro e 
contábil do Fundo;
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V – deliberar sobre o montante de recursos destinados à aquisição de terras e sobre 
o montante destinado à infraestrutura;

VI – deliberar sobre medidas a adotar, nos casos de comprovada frustração de 
safras, e sobre a obrigatoriedade do seguro agrícola;

VII – fiscalizar e controlar as atividades técnicas delegadas aos Estados e aos Mu-
nicípios;

VIII – adotar medidas complementares e eventualmente necessárias para atingir 
os objetivos do Fundo.

Art. 6o Os recursos serão aplicados por meio de financiamentos individuais ou co-
letivos, para os beneficiários definidos no art. 1o ou suas cooperativas e associações, 
conforme o plano de aplicação anual das receitas do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária – Banco da Terra.

§ 1o O Plano de que trata este artigo poderá prever o financiamento de investi-
mentos básicos, sem prejuízo do disposto no art. 1o.

§ 2o (Vetado)

Art. 7o O Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra – financiará a 
compra de imóveis rurais com prazo de amortização de até 35 (trinta e cinco) anos, 
incluída carência de até 36 (trinta e seis) meses.1

§ 1o Os financiamentos concedidos pelo Fundo terão juros limitados a até 12% a.a. 
(doze por cento ao ano), podendo ter redutores percentuais de até 50% (cinquenta por 
cento) sobre as parcelas da amortização do principal e sobre os encargos financeiros 
durante todo o prazo de vigência da operação, observado teto anual de rebate por 
beneficiário, a ser fixado pelo Poder Executivo. 

§ 2o Conforme estabelecido em regulamento, a carência de que trata o caput poderá 
ser estendida para até 60 (sessenta) meses, quando a atividade econômica e o prazo 
de maturidade do empreendimento assim o exigirem.

Art. 8o É vedado o financiamento com recursos do Fundo:2

I – (Vetado);
II – para mutuário já beneficiado com esses recursos, mesmo que liquidado o seu 

débito;

1 Lei Complementar no 145/2014. 
2 Lei Complementar no 145/2014.
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III – àquele que tiver sido contemplado por qualquer projeto de assentamento 
rural, bem como o respectivo cônjuge;

IV – exercer função pública, autárquica ou em órgão paraestatal, ou ainda, se achar 
investido de atribuições parafiscais;

V – àquele que dispuser de renda anual bruta familiar originária de qualquer meio 
ou atividade em valor superior ao limite estabelecido em regulamento;

VI – tiver sido, nos últimos três anos, contados a partir da data de apresentação 
de pedido ao amparo do Programa, proprietário de imóvel rural com área superior à 
de uma propriedade familiar;

VII – ao promitente comprador ou possuidor de direito de ação ou herança sobre 
imóvel rural, salvo no caso de se tratar de negociação entre beneficiários de imóvel 
rural objeto de partilha decorrente de direito de herança;

VIII – àquele que dispuser de patrimônio composto por bens de qualquer natureza 
em valor superior ao limite estabelecido em regulamento;

IX – (Vetado).

Art. 9o O Poder Executivo é autorizado a firmar convênios ou acordos com os Esta-
dos e Municípios visando a desobrigar de impostos as operações de transferência de 
imóveis, quando adquiridos com recursos do Fundo.

Art. 10. As entidades representativas dos produtores e dos trabalhadores rurais, sob 
a forma de associações ou cooperativas, com personalidade jurídica, poderão pleitear 
financiamento do Fundo – Banco da Terra – para implantar projetos destinados aos 
beneficiários previstos no parágrafo único do art. 1o.

§ 1o Os financiamentos concedidos às cooperativas ou associações de produtores 
rurais, vinculados aos projetos de assentamento, devem guardar compatibilidade com 
a natureza e o porte do empreendimento.

§ 2o A cooperativa ou associação de produtores rurais poderá adquirir a totalidade 
do imóvel rural para posterior repasse das cotas-partes da propriedade da terra nua, 
bem como dos custos da terra e dos investimentos em infraestrutura aos seus coope-
rados ou associados beneficiários desse Fundo.

Art. 11. Os beneficiários do Fundo não poderão alienar as suas terras e as respectivas 
benfeitorias no prazo do financiamento, salvo para outro beneficiário enumerado no 
parágrafo único do art. 1o e com a anuência do credor.
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Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de no-
venta dias, contado de sua publicação.

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177o da Independência e 110o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Raul Belens Jungmann Pinto

Promulgada em 4/2/1998 e publicada no DOU de 5/2/1998.
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Lei Complementar no 76/1993

Dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito sumário, 
para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, 
para fins de reforma agrária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o O procedimento judicial da desapropriação de imóvel rural, por interesse so-
cial, para fins de reforma agrária, obedecerá ao contraditório especial, de rito sumário, 
previsto nesta Lei Complementar.

Art. 2o A desapropriação de que trata esta Lei Complementar é de competência pri-
vativa da União e será precedida de decreto declarando o imóvel de interesse social, 
para fins de reforma agrária.

§ 1o A ação de desapropriação, proposta pelo órgão federal executor da reforma 
agrária, será processada e julgada pelo juiz federal competente, inclusive durante as 
férias forenses.

§ 2o Declarado o interesse social, para fins de reforma agrária, fica o expropriante 
legitimado a promover a vistoria e a avaliação do imóvel, inclusive com o auxílio de 
força policial, mediante prévia autorização do juiz, responsabilizando-se por eventu-
ais perdas e danos que seus agentes vierem a causar, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis.

Art. 3o A ação de desapropriação deverá ser proposta dentro do prazo de dois anos, 
contado da publicação do decreto declaratório.

Art. 4o Intentada a desapropriação parcial, o proprietário poderá requerer, na con-
testação, a desapropriação de todo o imóvel, quando a área remanescente ficar:
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I – reduzida a superfície inferior à da pequena propriedade rural; ou
II – prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, 

caso seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada.

Art. 5o A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, 
conterá a oferta do preço e será instruída com os seguintes documentos:1

I – texto do decreto declaratório de interesse social para fins de reforma agrária, 
publicado no Diário Oficial da União;

II – certidões atualizadas de domínio e de ônus real do imóvel;
III – documento cadastral do imóvel;
IV – laudo de vistoria e avaliação administrativa, que conterá, necessariamente:
a) descrição do imóvel, por meio de suas plantas geral e de situação, e memorial 

descritivo da área objeto da ação;
b) relação das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, das culturas e pastos 

naturais e artificiais, da cobertura florestal, seja natural ou decorrente de florestamento 
ou reflorestamento, e dos semoventes;

c) discriminadamente, os valores de avaliação da terra nua e das benfeitorias 
indenizáveis;

V – comprovante de lançamento dos Títulos da Dívida Agrária correspondente ao 
valor ofertado para pagamento de terra nua;

VI – comprovante de depósito em banco oficial, ou outro estabelecimento no caso 
de inexistência de agência na localidade, à disposição do juízo, correspondente ao valor 
ofertado para pagamento das benfeitorias úteis e necessárias.

Art. 6o O juiz, ao despachar a petição inicial, de plano ou no prazo máximo de qua-
renta e oito horas:2

I – mandará imitir o autor na posse do imóvel;
II – determinará a citação do expropriando para contestar o pedido e indicar as-

sistente técnico, se quiser;
III – expedirá mandado ordenando a averbação do ajuizamento da ação no registro 

do imóvel expropriando, para conhecimento de terceiros.
§ 1o Inexistindo dúvida acerca do domínio, ou de algum direito real sobre o bem, ou 

sobre os direitos dos titulares do domínio útil, e do domínio direto, em caso de enfiteuse 

1 Lei Complementar no 88/1996.
2 Lei Complementar no 88/1996. Ver Lei no 9.393/1965.
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ou aforamento, ou, ainda, inexistindo divisão, hipótese em que o valor da indenização 
ficará depositado à disposição do juízo enquanto os interessados não resolverem seus 
conflitos em ações próprias, poderá o expropriando requerer o levantamento de oitenta 
por cento da indenização depositada, quitado os tributos e publicados os editais, para 
conhecimento de terceiros, a expensas do expropriante, duas vezes na imprensa local 
e uma na oficial, decorrido o prazo de trinta dias.

§ 2o O juiz poderá, para a efetivação da imissão na posse, requisitar força policial.
§ 3o No curso da ação poderá o Juiz designar, com o objetivo de fixar a prévia e 

justa indenização, audiência de conciliação, que será realizada nos dez primeiros dias 
a contar da citação, e na qual deverão estar presentes o autor, o réu e o Ministério 
Público. As partes ou seus representantes legais serão intimadas via postal.

§ 4o Aberta a audiência, o Juiz ouvirá as partes e o Ministério Público, propondo 
a conciliação.

§ 5o Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelas 
partes e pelo Ministério Público ou seus representantes legais.

§ 6o Integralizado o valor acordado, nos dez dias úteis subsequentes ao pactuado, 
o Juiz expedirá mandado ao registro imobiliário, determinando a matrícula do bem 
expropriado em nome do expropriante.

§ 7o A audiência de conciliação não suspende o curso da ação.

Art. 7o A citação do expropriando será feita na pessoa do proprietário do bem, ou 
de seu representante legal, obedecido o disposto no art. 12 do Código de Processo 
Civil.3

§ 1o Em se tratando de enfiteuse ou aforamento, serão citados os titulares do do-
mínio útil e do domínio direto, exceto quando for contratante a União.

§ 2o No caso de espólio, inexistindo inventariante, a citação será feita na pessoa 
do cônjuge sobrevivente ou na de qualquer herdeiro ou legatário que esteja na posse 
do imóvel.

§ 3o Serão intimados da ação os titulares de direitos reais sobre o imóvel desapro-
priando.

§ 4o Serão ainda citados os confrontantes que, na fase administrativa do procedi-
mento expropriatório, tenham, fundamentadamente, contestado as divisas do imóvel 
expropriando.

3 Ver Lei no 5.869/1973 – Código de Processo Civil.
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Art. 8o O autor, além de outras formas previstas na legislação processual civil, poderá 
requerer que a citação do expropriando seja feita pelo correio, através de carta com 
aviso de recepção, firmado pelo destinatário ou por seu representante legal.

Art. 9o A contestação deve ser oferecida no prazo de quinze dias e versar matéria de 
interesse da defesa, excluída a apreciação quanto ao interesse social declarado.

§ 1o Recebida a contestação, o juiz, se for o caso, determinará a realização de prova 
pericial, adstrita a pontos impugnados do laudo de vistoria administrativa, a que se 
refere o art. 5o, inciso IV e, simultaneamente:

I – designará o perito do juízo;
II – formulará os quesitos que julgar necessários;
III – intimará o perito e os assistentes para prestar compromisso, no prazo de 

cinco dias;
IV – intimará as partes para apresentar quesitos, no prazo de dez dias.
§ 2o A prova pericial será concluída no prazo fixado pelo juiz, não excedente a 

sessenta dias, contado da data do compromisso do perito.

Art. 10. Havendo acordo sobre o preço, este será homologado por sentença.4

Parágrafo único. Não havendo acordo, o valor que vier a ser acrescido ao depósito 
inicial por força de laudo pericial acolhido pelo Juiz será depositado em espécie para 
as benfeitorias, juntado aos autos o comprovante de lançamento de Títulos da Dívida 
Agrária para terra nua, como integralização dos valores ofertados.

Art. 11. A audiência de instrução e julgamento será realizada em prazo não superior 
a quinze dias, a contar da conclusão da perícia.

Art. 12. O juiz proferirá sentença na audiência de instrução e julgamento ou nos 
trinta dias subsequentes, indicando os fatos que motivaram o seu convencimento.

§ 1o Ao fixar o valor da indenização, o juiz considerará, além dos laudos periciais, 
outros meios objetivos de convencimento, inclusive a pesquisa de mercado.

§ 2o O valor da indenização corresponderá ao valor apurado na data da perícia, ou 
ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento.

§ 3o Na sentença, o juiz individualizará o valor do imóvel, de suas benfeitorias e 
dos demais componentes do valor da indenização.

4 Lei Complementar no 88/1996.
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§ 4o Tratando-se de enfiteuse ou aforamento, o valor da indenização será deposi-
tado em nome dos titulares do domínio útil e do domínio direto e disputado por via 
de ação própria.

Art. 13. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito 
simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado e, em ambos os efeitos, 
quando interposta pelo expropriante.

§ 1o A sentença que condenar o expropriante, em quantia superior a cinquenta 
por cento sobre o valor oferecido na inicial, fica sujeita a duplo grau de jurisdição.

§ 2o No julgamento dos recursos decorrentes da ação desapropriatória não haverá 
revisor.

Art. 14. O valor da indenização, estabelecido por sentença, deverá ser depositado pelo 
expropriante à ordem do juízo, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias, in-
clusive culturas e pastagens artificiais e, em Títulos da Dívida Agrária, para a terra nua.5

Art. 15. Em caso de reforma de sentença, com o aumento do valor da indenização, o 
expropriante será intimado a depositar a diferença, no prazo de quinze dias.

Art. 16. A pedido do expropriado, após o trânsito em julgado da sentença, será le-
vantada a indenização ou o depósito judicial, deduzidos o valor de tributos e multas 
incidentes sobre o imóvel, exigíveis até a data da imissão na posse pelo expropriante.

Art. 17. Efetuado ou não o levantamento, ainda que parcial, da indenização ou do 
depósito judicial, será expedido em favor do expropriante, no prazo de quarenta e 
oito horas, mandado translativo do domínio para o Cartório do Registro de Imóveis 
competente, sob a forma e para os efeitos da Lei de Registros Públicos.6

Parágrafo único. O registro da propriedade nos cartórios competentes far-se-á 
no prazo improrrogável de três dias, contado da data da apresentação do mandado.

Art. 18. As ações concernentes à desapropriação de imóvel rural, por interesse social, 
para fins de reforma agrária, têm caráter preferencial e prejudicial em relação a outras 

5 Ver Resolução do Senado Federal no 19/2007. 
6 Lei Complementar no 88/1996.
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ações referentes ao imóvel expropriando, e independem do pagamento de preparo ou 
de emolumentos.

§ 1o Qualquer ação que tenha por objeto o bem expropriando será distribuída, por 
dependência, à Vara Federal onde tiver curso a ação de desapropriação, determinando-
-se a pronta intervenção da União.

§ 2o O Ministério Público Federal intervirá, obrigatoriamente, após a mani-
festação das partes, antes de cada decisão manifestada no processo, em qualquer 
instância.

Art. 19. As despesas judiciais e os honorários do advogado e do perito constituem 
encargos do sucumbente, assim entendido o expropriado, se o valor da indenização for 
igual ou inferior ao preço oferecido, ou o expropriante, na hipótese de valor superior 
ao preço oferecido.

§ 1o Os honorários do advogado do expropriado serão fixados em até vinte por 
cento sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização.

§ 2o Os honorários periciais serão pagos em valor fixo, estabelecido pelo juiz, 
atendida à complexidade do trabalho desenvolvido.

Art. 20. Em qualquer fase processual, mesmo após proferida a sentença, compete ao 
juiz, a requerimento de qualquer das partes, arbitrar valor para desmonte e transporte 
de móveis e semoventes, a ser suportado, ao final, pelo expropriante, e cominar prazo 
para que o promova o expropriado.

Art. 21. Os imóveis rurais desapropriados, uma vez registrados em nome do expro-
priante, não poderão ser objeto de ação reivindicatória.

Art. 22. Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de que trata esta Lei Comple-
mentar, no que for compatível, o Código de Processo Civil.

Art. 23. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se aos processos em curso, 
convalidados os atos já realizados.

Art. 24. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o Decreto-Lei no 554, 
de 25 de abril de 1969.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0554.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0554.htm
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Brasília, 6 de julho de 1993, 172o da Independência e 105o da República.

ITAMAR FRANCO – José Antonio Barros Munhoz

Promulgada em 6/7/1993 e publicada no DOU de 7/7/1993.
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Lei no 12.805/2013

Institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e 
altera a Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, 
cujos objetivos são:

I – melhorar, de forma sustentável, a produtividade, a qualidade dos produtos e a 
renda das atividades agropecuárias, por meio da aplicação de sistemas integrados de 
exploração de lavoura, pecuária e floresta em áreas já desmatadas, como alternativa 
aos monocultivos tradicionais;

II – mitigar o desmatamento provocado pela conversão de áreas de vegetação nativa 
em áreas de pastagens ou de lavouras, contribuindo, assim, para a manutenção das 
áreas de preservação permanente e de reserva legal;

III – estimular atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, 
assim como atividades de transferência de tecnologias voltadas para o desenvolvi-
mento de sistemas de produção que integrem, entre si, ecológica e economicamente, 
a pecuária, a agricultura e a floresta;

IV – estimular e promover a educação ambiental, por meio de ensino de diferentes 
disciplinas, em todos os níveis escolares, assim como para os diversos agentes das 
cadeias produtivas do agronegócio, tais como fornecedores de insumos e matérias-
-primas, produtores rurais, agentes financeiros, e para a sociedade em geral;

V – promover a recuperação de áreas de pastagens degradadas, por meio de 
sistemas produtivos sustentáveis, principalmente da Integração Lavoura-Pecuária-
-Floresta – ILPF;

VI – apoiar a adoção de práticas e de sistemas agropecuários conservacionistas 
que promovam a melhoria e a manutenção dos teores de matéria orgânica no solo e 
a redução da emissão de gases de efeito estufa;
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VII – diversificar a renda do produtor rural e fomentar novos modelos de uso da 
terra, conjugando a sustentabilidade do agronegócio com a preservação ambiental;

VIII – difundir e estimular práticas alternativas ao uso de queimadas na agropecu-
ária, com vistas a mitigar seus impactos negativos nas propriedades químicas, físicas 
e biológicas do solo e, com isso, reduzir seus danos sobre a flora e a fauna e a emissão 
de gases de efeito estufa;

IX – fomentar a diversificação de sistemas de produção com inserção de recursos 
florestais, visando à exploração comercial de produtos madeireiros e não madeireiros 
por meio da atividade florestal, a reconstituição de corredores de vegetação para a 
fauna e a proteção de matas ciliares e de reservas florestais, ampliando a capacidade 
de geração de renda do produtor;

X – estimular e difundir sistemas agrossilvopastoris aliados às práticas conserva-
cionistas e ao bem-estar animal.

§ 1o A ILPF, para os dispositivos desta Lei, é entendida como a estratégia 
de produção sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, 
realizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, 
buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema, com vistas 
à recuperação de áreas degradadas, à viabilidade econômica e à sustentabilidade 
ambiental.

§ 2o A estratégia da ILPF abrange 4 (quatro) modalidades de sistemas, assim 
caracterizados:

I – Integração Lavoura-Pecuária ou Agropastoril: sistema que integra os compo-
nentes agrícola e pecuário, em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área, em um 
mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos;

II – Integração Lavoura-Pecuária-Floresta ou Agrossilvopastoril: sistema que integra 
os componentes agrícola, pecuário e florestal, em rotação, consórcio ou sucessão, na 
mesma área;

III – Integração Pecuária-Floresta ou Silvopastoril: sistema que integra os compo-
nentes pecuário e florestal em consórcio; e

IV – Integração Lavoura-Floresta ou Silvoagrícola: sistema que integra os com-
ponentes florestal e agrícola, pela consorciação de espécies arbóreas com cultivos 
agrícolas, anuais ou perenes.

Art. 2o A Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta será implemen-
tada com base nos seguintes princípios:

I – preservação e melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo;
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II – sustentabilidade econômica dos empreendimentos rurais, por meio da melhoria 
dos índices de produtividade e de qualidade dos produtos agropecuários e florestais, 
pela diversificação das fontes de renda e melhoria do retorno financeiro das atividades;

III – investigação científica e tecnológica voltada ao desenvolvimento de sistemas 
integrados envolvendo agricultura, pecuária e floresta de forma sequencial ou simul-
tânea na mesma área;

IV – integração do conhecimento tradicional sobre uso sustentável dos recursos 
naturais;

V – sinergia entre ações locais, regionais e nacionais, com vistas a otimizar os 
esforços e a aplicação dos recursos financeiros;

VI – cooperação entre os setores público e privado e as organizações não gover-
namentais;

VII – estímulo à diversificação das atividades econômicas;
VIII – observância do zoneamento ecológico-econômico do Brasil e respeito às 

áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;
IX – observância aos princípios e às leis de proteção ambiental;
X – incentivo ao plantio direto na palha como prática de manejo conservacionista 

do solo.

Art. 3o Compete ao poder público, no âmbito da Política Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta:

I – definir planos de ação regional e nacional para expansão e aperfeiçoamento dos 
sistemas, com a participação das comunidades locais;

II – estimular a adoção da rastreabilidade e da certificação dos produtos pecuários, 
agrícolas e florestais oriundos de sistemas integrados de produção;

III – capacitar os agentes de extensão rural, públicos, privados ou do terceiro setor, 
a atuarem com os aspectos ambientais e econômicos dos processos de diversificação, 
rotação, consorciação e sucessão das atividades de agricultura, pecuária e floresta;

IV – criar e fomentar linhas de crédito rural consoantes com os objetivos e princí-
pios da Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e com os interesses 
da sociedade;

V – estimular a produção integrada, o associativismo, o cooperativismo e a agri-
cultura familiar;

VI – promover a geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias;
VII – fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes de incentivos creditícios e 

fiscais;
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VIII – difundir a necessidade de racionalização do uso dos recursos naturais nas 
atividades agropecuárias e florestais, por meio da capacitação de técnicos, produtores 
rurais, agentes do poder público, agentes creditícios, estudantes de ciências agrárias, 
meios de comunicação e outros;

IX – assegurar a infraestrutura local necessária aos mecanismos de fiscalização do 
uso conservacionista dos solos;

X – estimular a mudança de uso das terras de pastagens convencionais em pastagens 
arborizadas para a produção pecuária em condições ambientalmente adequadas, a fim 
de proporcionar aumento da produtividade pelas melhorias de conforto e bem-estar 
animal;

XI – estimular e fiscalizar o uso de insumos agropecuários.

Art. 4o Em sua execução, a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
utilizará os instrumentos da Política Agrícola, instituídos pela Lei no 8.171, de 17 de 
janeiro de 1991, e da Política Nacional do Meio Ambiente, instituídos pela Lei no 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, e os financiamentos do Sistema Nacional de Crédito Rural, 
nos termos das Leis nos 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 4.829, de 5 de novembro 
de 1965.

Art. 5o O caput do art. 103 da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 103.  ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
IV – adotar, em sua propriedade, sistemas integrados agroflorestais, agropastoris 
ou agrossilvopastoris voltados para a recuperação de áreas degradas ou em fase 
de degradação.
 .....................................................................................................................................”

Art. 6o Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 29 de abril de 2013; 192o da Independência e 125o da República.

DILMA ROUSSEFF – Antônio Andrade

Promulgada em 29/4/2013 e publicada no DOU de 30/4/2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4595.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4829.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4829.htm
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Lei no 12.651/2012

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o (Vetado)

Art. 1o-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas 
de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o su-
primento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e 
o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 
financeiros para o alcance de seus objetivos.1

..................................................................................................................................................

Art. 2o As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação 
nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a 
todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações 
que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1o Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às 
disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se 

1 Lei no 12.727/2012.
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o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, 
nos termos do § 1o do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções 
administrativas, civis e penais.

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao 
sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do 
imóvel rural.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:2

I – Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, 
Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de 
Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão;

II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse ru-
ral, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico 
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e 
a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

IV – área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica pree-
xistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvi-
pastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

V – pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o 
trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os 
assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da 
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

VI – uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações sucessoras 
por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração 
e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou 
outras formas de ocupação humana;

VII – manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção 
de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 

2 Lei no 12.727/2012.
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sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou al-
ternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos 
produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços;
..................................................................................................................................................

IX – interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 

tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de 
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse 
rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize 
a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades 
educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas 
as condições estabelecidas nesta Lei;
..................................................................................................................................................

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 
pela autoridade competente;
..................................................................................................................................................

X – atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quan-

do necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para 
a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo 
agroflorestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes 
tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunida-

des quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde 
o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;
g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos 

previstos na legislação aplicável;
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de 

mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso 
a recursos genéticos;
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i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros 
produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem 
prejudique a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, 
incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracte-
rizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo 
impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA ou 
dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;

XI – (Vetado);
XII – vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usu-

almente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa – buriti emergente, sem formar 
dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas;

XIII – manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à 
ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, 
predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência 
fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descon-
tínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina;

XIV – salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões com 
frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de quadratura, com 
solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 
(mil), onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica;

XV – apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés supe-
riores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam salinidade superior 
a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil), desprovidas de vegetação vascular;

XVI – restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente 
alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes 
comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, 
encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acor-
do com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais 
interiorizado;

XVII – nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade 
e dá início a um curso d’água;

XVIII – olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;
XIX – leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água 

durante o ano;
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...............................................................................................................................................
XXI – várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos 

d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas;
XXII – faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de inundação 

adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da enchente;
XXIII – relevo ondulado: expressão geomorfológica usada para designar área 

caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensi-
dade permite sua classificação como relevo suave ondulado, ondulado, fortemente 
ondulado e montanhoso;

XXIV – pousio: prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrí-
colas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a 
recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo;

XXV – áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma perió-
dica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação 
adaptadas à inundação;
...............................................................................................................................................

XXVII – crédito de carbono: título de direito sobre bem intangível e incorpóreo 
transacionável.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, estende-se o tratamento dispensado aos 
imóveis a que se refere o inciso V deste artigo às propriedades e posses rurais com até 
4 (quatro) módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como 
às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades 
tradicionais que façam uso coletivo do seu território.

CAPÍTULO II – Das Áreas de Preservação Permanente
SEÇÃO I – Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 
para os efeitos desta Lei:3

I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura;

3 Lei no 12.727/2012.
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros;

II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de bar-

ramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 
ambiental do empreendimento;

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive;

VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII – os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva 
de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 
espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 
próximo da elevação;

X – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 
seja a vegetação;

XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservató-
rios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos 
d’água naturais.
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§ 2o (Revogado)
§ 3o (Vetado)
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 

(um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e 
III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização 
do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama.

§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o 
inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de 
ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, 
desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada 
a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas 
de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infra-
estrutura física diretamente a ela associada, desde que:

I – sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos 
hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente;

II – esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de 
recursos hídricos;

III – seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV – o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR.
V – não implique novas supressões de vegetação nativa.

..................................................................................................................................................

SEÇÃO II – Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente

Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida 
pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Per-
manente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado 
a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos 
nesta Lei.

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no 
caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
..................................................................................................................................................
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CAPÍTULO IV – Da Área de Reserva Legal
SEÇÃO I – Da Delimitação da Área de Reserva Legal

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, 
a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à 
área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:4

I – localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
II – localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).
§ 1o Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para 

assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do 
disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento.
..................................................................................................................................................

Art. 13. Quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE estadual, 
realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá:

I – reduzir, exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, 
regeneração ou compensação da Reserva Legal de imóveis com área rural consolidada, 
situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 50% (cinquenta 
por cento) da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para conservação da biodi-
versidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos;

II – ampliar as áreas de Reserva Legal em até 50% (cinquenta por cento) dos 
percentuais previstos nesta Lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à 
biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa.

§ 1o No caso previsto no inciso I do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel 
rural que mantiver Reserva Legal conservada e averbada em área superior aos per-
centuais exigidos no referido inciso poderá instituir servidão ambiental sobre a área 
excedente, nos termos da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e Cota de Reserva 
Ambiental.

§ 2o Os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológico-Econômicos – 
ZEEs segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal, terão o prazo 

4 Lei no 12.727/2012.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm
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de 5 (cinco) anos, a partir da data da publicação desta Lei, para a sua elaboração e 
aprovação.

Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em 
consideração os seguintes estudos e critérios:5

I – o plano de bacia hidrográfica;
II – o Zoneamento Ecológico-Econômico;
III – a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de 

Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente 
protegida;

IV – as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e
V – as áreas de maior fragilidade ambiental.
§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada deverá 

aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme 
o art. 29 desta Lei.

§ 2o Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de 
Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção 
administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental compe-
tente integrante do Sisnama, em razão da não formalização da área de Reserva Legal.

Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo 
do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que:6

I – o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para 
o uso alternativo do solo;

II – a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, 
conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e

III – o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR, nos termos desta Lei.

§ 1o O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não se altera na 
hipótese prevista neste artigo.

§ 2o O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e ins-
crita no Cadastro Ambiental Rural – CAR de que trata o art. 29, cuja área ultrapasse o 

5 Lei no 12.727/2012.
6 Lei no 12.727/2012.
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mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição 
de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres 
previstos nesta Lei.

§ 3o O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumpri-
mento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação.

§ 4o É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando as Áreas de 
Preservação Permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às de-
mais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem:

I – 80% (oitenta por cento) do imóvel rural localizado em áreas de floresta na 
Amazônia Legal; e

II – (Vetado).

Art. 16. Poderá ser instituído Reserva Legal em regime de condomínio ou coletiva entre 
propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no art. 12 em relação a cada imóvel.7

Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal poderá 
ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.

SEÇÃO II – Do Regime de Proteção da Reserva Legal

Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo 
proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física 
ou jurídica, de direito público ou privado.8

§ 1o Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sus-
tentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com 
as modalidades previstas no art. 20.

§ 2o Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural 
familiar, os órgãos integrantes do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simpli-
ficados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.

§ 3o É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal 
desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008.

§ 4o Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá 
ser iniciado, nas áreas de que trata o § 3o deste artigo, o processo de recomposição 

7 Lei no 12.727/2012.
8 Lei no 12.727/2012.
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da Reserva Legal em até 2 (dois) anos contados a partir da data da publicação desta 
Lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de 
Regularização Ambiental – PRA, de que trata o art. 59.

Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente 
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua 
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com 
as exceções previstas nesta Lei.9

§ 1o A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de 
planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com 
pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2o Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso 
firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título exe-
cutivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal 
e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei.

§ 3o A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no 
termo de compromisso de que trata o § 2o.

§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de 
Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o 
registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá 
direito à gratuidade deste ato.

Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei mu-
nicipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva 
Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo 
para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes 
do plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal.
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO V – Da Supressão de Vegetação para Uso Alternativo do Solo

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio 
público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de 
que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

9 Lei no 12.727/2012.
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§ 1o (Vetado)
§ 2o (Vetado)
§ 3o No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contem-

plem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão.
§ 4o O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no 

mínimo, as seguintes informações:
I – a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal 

e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de 
amarração do perímetro do imóvel;

II – a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33;
III – a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;
IV – o uso alternativo da área a ser desmatada.

Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação 
que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial 
publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies 
migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que 
assegurem a conservação da espécie.

Art. 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do 
solo no imóvel rural que possuir área abandonada.

CAPÍTULO VI – Do Cadastro Ambiental Rural

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional 
de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, registro público eletrônico de âmbito 
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados 
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 
desmatamento.10

§ 1o A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no 
órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do 
proprietário ou possuidor rural:

10 Lei no 12.727/2012.
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I – identificação do proprietário ou possuidor rural;
II – comprovação da propriedade ou posse;
III – identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo 

a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração 
do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação 
nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 
consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal.

§ 2o O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do 
direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do 
disposto no art. 2o da Lei no 10.267, de 28 de agosto de 2001.

§ 3o A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses 
rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, 
prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do 
imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o 
proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas 
à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1o do art. 29.

Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá 
apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste 
a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse.
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO VII – Da Exploração Florestal

Art. 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, de domínio pú-
blico ou privado, ressalvados os casos previstos nos arts. 21, 23 e 24, dependerá de 
licenciamento pelo órgão competente do Sisnama, mediante aprovação prévia de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS que contemple técnicas de condução, 
exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas 
que a cobertura arbórea forme.
..................................................................................................................................................

§ 6o Para fins de manejo florestal na pequena propriedade ou posse rural familiar, 
os órgãos do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, 
análise e aprovação dos referidos PMFS.
..................................................................................................................................................
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Art. 32. São isentos de PMFS:
..................................................................................................................................................

III – a exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que 
se refere o inciso V do art. 3o ou por populações tradicionais.
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO IX – Da Proibição do Uso de Fogo e do Controle dos Incêndios

Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações:
I – em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em 

práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual am-
biental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, 
que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle;
..................................................................................................................................................

§ 1o Na situação prevista no inciso I, o órgão estadual ambiental competente 
do Sisnama exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade 
rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos 
incêndios.

§ 2o Excetuam-se da proibição constante no caput as práticas de prevenção e 
combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações 
tradicionais e indígenas.
..................................................................................................................................................

Art. 40. O Governo Federal deverá estabelecer uma Política Nacional de Manejo e 
Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que promova 
a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, 
no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no 
manejo do fogo em áreas naturais protegidas.
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO X – Do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação 
do Meio Ambiente

Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cum-
primento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do 
meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a 
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produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como 
forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados 
sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas 
de ação:11

..................................................................................................................................................
II – compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o 

cumprimento dos objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, 
dentre outros:
..................................................................................................................................................

c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito 
da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, gerando 
créditos tributários;
..................................................................................................................................................

e) linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de 
vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo 
florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recu-
peração de áreas degradadas;

f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: 
fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração de solo, 
dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;

III – incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recu-
peração, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação 
nativa, tais como:

a) participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da pro-
dução agrícola;

b) destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural 
relacionadas à melhoria da qualidade ambiental.

§ 1o Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das pro-
priedades rurais, o programa poderá prever:

I – destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural 
relacionadas à melhoria da qualidade ambiental;

II – dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor 
de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recom-

11 Lei no 12.727/2012. Ver Lei no 9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002.
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posição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo 
desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008;

III – utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e não 
reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja 
anterior a 22 de julho de 2008.

§ 2o O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer diferenciação tri-
butária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de 
propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos 
arts. 4o, 6o, 11 e 12 desta Lei, ou que estejam em processo de cumpri-los.

§ 3o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadim-
plentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA ou que estejam 
sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta Lei, exceto aquelas suspensas em 
virtude do disposto no Capítulo XIII, não são elegíveis para os incentivos previstos 
nas alíneas “a” a “e” do inciso II do caput deste artigo até que as referidas sanções 
sejam extintas.
..................................................................................................................................................

§ 7o O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso I deste 
artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares como definidos 
no inciso V do art. 3o desta Lei.
..................................................................................................................................................

Art. 42. O Governo Federal implantará programa para conversão da multa prevista no 
art. 50 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado a imóveis rurais, referente 
a autuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que 
foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008.12

..................................................................................................................................................

Art. 44. É instituída a Cota de Reserva Ambiental – CRA, título nominativo repre-
sentativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação:

I – sob regime de servidão ambiental, instituída na forma do art.  9o-A da Lei 
no 6.938, de 31 de agosto de 1981;

II – correspondente à área de Reserva Legal instituída voluntariamente sobre a 
vegetação que exceder os percentuais exigidos no art. 12 desta Lei;

12 Lei no 12.727/2012.
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III – protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, nos 
termos do art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000;

IV – existente em propriedade rural localizada no interior de Unidade de Conser-
vação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada.
..................................................................................................................................................

Art. 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do Sisnama em favor de pro-
prietário de imóvel incluído no CAR que mantenha área nas condições previstas no 
art. 44.

§ 1o O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar ao órgão 
referido no caput proposta acompanhada de:
..................................................................................................................................................

IV – certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural – ITR;
..................................................................................................................................................

§ 2o Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspondente, 
identificando:
..................................................................................................................................................

II – o nome do proprietário rural da área vinculada ao título;
..................................................................................................................................................

Art. 48. A CRA pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a pessoa física ou a 
pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular 
da CRA e pelo adquirente.
..................................................................................................................................................

§ 2o A CRA só pode ser utilizada para compensar Reserva Legal de imóvel rural 
situado no mesmo bioma da área à qual o título está vinculado.
..................................................................................................................................................

Art. 49. Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA 
a responsabilidade plena pela manutenção das condições de conservação da vegetação 
nativa da área que deu origem ao título.

§ 1o A área vinculada à emissão da CRA com base nos incisos I, II e III do art. 44 
desta Lei poderá ser utilizada conforme PMFS.

§ 2o A transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera 
o vínculo de área contida no imóvel à CRA.
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Art. 50. A CRA somente poderá ser cancelada nos seguintes casos:
I – por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas 

nas condições previstas nos incisos I e II do art. 44;
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO XII– Da Agricultura Familiar

Art. 52. A intervenção e a supressão de vegetação em Áreas de Preservação Perma-
nente e de Reserva Legal para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, 
previstas no inciso X do art. 3o, excetuadas as alíneas “b” e “g”, quando desenvolvidas 
nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o, dependerão de simples declaração ao 
órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR.

Art. 53. Para o registro no CAR da Reserva Legal, nos imóveis a que se refere o inciso V 
do art. 3o, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta 
de Reserva Legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do Sisnama, ou insti-
tuição por ele habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas.

Parágrafo único. O registro da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o inciso 
V do art. 3o é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico.

Art. 54. Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos imóveis a que 
se refere o inciso V do art. 3o, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, 
ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema 
intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais.

Parágrafo único. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a recom-
posição da vegetação da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o.

Art. 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o obser-
vará procedimento simplificado no qual será obrigatória apenas a apresentação dos 
documentos mencionados nos incisos I e II do § 1o do art. 29 e de croqui indicando 
o perímetro do imóvel, as Áreas de Preservação Permanente e os remanescentes que 
formam a Reserva Legal.

Art. 56. O licenciamento ambiental de PMFS comercial nos imóveis a que se refere 
o inciso V do art. 3o se beneficiará de procedimento simplificado de licenciamento 
ambiental.
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§ 1o O manejo sustentável da Reserva Legal para exploração florestal eventual, 
sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo no próprio imóvel a 
que se refere o inciso V do art. 3o, independe de autorização dos órgãos ambientais 
competentes, limitada a retirada anual de material lenhoso a 2 (dois) metros cúbicos 
por hectare.

§ 2o O manejo previsto no § 1o não poderá comprometer mais de 15% (quinze por 
cento) da biomassa da Reserva Legal nem ser superior a 15 (quinze) metros cúbicos de 
lenha para uso doméstico e uso energético, por propriedade ou posse rural, por ano.

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se por manejo eventual, sem propósito comer-
cial, o suprimento, para uso no próprio imóvel, de lenha ou madeira serrada destinada 
a benfeitorias e uso energético nas propriedades e posses rurais, em quantidade não 
superior ao estipulado no § 1o deste artigo.

§ 4o Os limites para utilização previstos no §  1o deste artigo no caso de posse 
coletiva de populações tradicionais ou de agricultura familiar serão adotados por 
unidade familiar.

§ 5o As propriedades a que se refere o inciso V do art. 3o são desobrigadas da 
reposição florestal se a matéria-prima florestal for utilizada para consumo próprio.

Art. 57. Nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o, o manejo florestal madeirei-
ro sustentável da Reserva Legal com propósito comercial direto ou indireto depende 
de autorização simplificada do órgão ambiental competente, devendo o interessado 
apresentar, no mínimo, as seguintes informações:

I – dados do proprietário ou possuidor rural;
II – dados da propriedade ou posse rural, incluindo cópia da matrícula do imóvel 

no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis ou comprovante de posse;
III – croqui da área do imóvel com indicação da área a ser objeto do manejo sele-

tivo, estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com 
o manejo seletivo, indicação da sua destinação e cronograma de execução previsto.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes 
dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, 
o poder público poderá instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, 
podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, priorita-
riamente, os imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3o, nas iniciativas de:13

13 Lei no 12.727/2012.
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I – preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites estabelecidos no 
art. 12;

II – proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção;
III – implantação de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril;
IV – recuperação ambiental de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva 

Legal;
V – recuperação de áreas degradadas;
VI – promoção de assistência técnica para regularização ambiental e recuperação 

de áreas degradadas;
VII – produção de mudas e sementes;
VIII – pagamento por serviços ambientais.

..................................................................................................................................................

CAPÍTULO XIII – Disposições Transitórias
SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, 
contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, 
por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de 
Regularização Ambiental – PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de 
adequá-las aos termos deste Capítulo.14

§ 1o Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e 
oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido 
no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o 
detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas 
peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, con-
forme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão 
ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, 
contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única 
vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante 
do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compro-
misso, que constituirá título executivo extrajudicial.

14 Lei no 12.727/2012.
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§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado 
e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver 
sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser 
autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregu-
lar de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções 
decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações 
estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental 
das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas refe-
ridas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas 
rurais consolidadas conforme definido no PRA.

§ 6o (Vetado)

Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou 
posse rural perante o órgão ambiental competente, mencionado no art. 59, suspen-
derá a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48 da Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido.

§ 1o A prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão 
punitiva.

§ 2o Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta Lei.

SEÇÃO II – Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente

Art. 61. (Vetado)

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a 
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em 
áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.15

§ 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas 
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, 
será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, con-
tados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água.

15 Lei no 12.727/2012.
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§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 
(dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito 
regular, independentemente da largura do curso d’água.

§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 
4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do 
leito regular, independentemente da largura do curso d’água.

§ 4o Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que 
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos 
d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:

I – (Vetado); e
II – nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 

(vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular.
§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanen-

te no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a 
recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.

§ 6o Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preser-
vação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção 
de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória 
a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

I – 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal;
II – 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal 

e de até 2 (dois) módulos fiscais;
III – 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos 

fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais; e
IV – 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) mó-

dulos fiscais.
§ 7o Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recom-

posição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço 
brejoso e encharcado, de largura mínima de:

I – 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos 
fiscais; e
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II – 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) 
módulos fiscais.

§ 8o Será considerada, para os fins do disposto no caput e nos §§ 1o a 7o, a área 
detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008.

§ 9o A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no CAR 
para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de 
conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais impactos.

§ 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das intervenções já exis-
tentes, é o proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo e da 
água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas.

§ 11. A realização das atividades previstas no caput observará critérios técnicos 
de conservação do solo e da água indicados no PRA previsto nesta Lei, sendo vedada 
a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais.

§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas 
atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o, 
desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

§ 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjun-
tamente, pelos seguintes métodos:

I – condução de regeneração natural de espécies nativas;
II – plantio de espécies nativas;
III – plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural 

de espécies nativas;
IV – plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas 

com nativas de ocorrência regional, em até 50% (cinquenta por cento) da área total 
a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3o;

V – (Vetado).
§ 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o poder público, verificada a exis-

tência de risco de agravamento de processos erosivos ou de inundações, determinará 
a adoção de medidas mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a quali-
dade da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão 
colegiado estadual equivalente.

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao 
PRA de que trata o § 2o do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvi-
das nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de 
monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água.
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§ 16. As Áreas de Preservação Permanente localizadas em imóveis inseridos nos 
limites de Unidades de Conservação de Proteção Integral criadas por ato do poder 
público até a data de publicação desta Lei não são passíveis de ter quaisquer atividades 
consideradas como consolidadas nos termos do caput e dos §§ 1o a 15, ressalvado o 
que dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações 
emitidas pelo órgão competente do Sisnama, nos termos do que dispuser regulamento 
do Chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a 
qualquer título adotar todas as medidas indicadas.

§ 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em le-
gislação específica, o Chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer 
metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às 
definidas no caput e nos §§ 1o a 7o, como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de 
Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio Ambiente.

§ 18. (Vetado)

Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho 
de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossil-
vipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido 
que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de 
Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará:16

I – 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de 
até 2 (dois) módulos fiscais;

II – 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área 
superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais;
..................................................................................................................................................

Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição 
de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de 
cursos d’água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-
A, observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato 
de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – Incra.17

16 Lei no 12.727/2012.
17 Lei no 12.727/2012. Ver Decreto-Lei no 1.110/1970.
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Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou 
abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão 
ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o 
nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.

Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX 
e X do art. 4o, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies 
lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao 
desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas 
para uso alternativo do solo.

§ 1o O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às 
áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, 
admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo.

§ 2o A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é con-
dicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos 
órgãos de assistência técnica rural.

§ 3o Admite-se, nas Áreas de Preservação Permanente, previstas no inciso VIII 
do art. 4o, dos imóveis rurais de até 4 (quatro) módulos fiscais, no âmbito do PRA, 
a partir de boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante 
deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados esta-
duais equivalentes, a consolidação de outras atividades agrossilvipastoris, ressalvadas 
as situações de risco de vida.
..................................................................................................................................................

SEÇÃO III – Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal

Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 
2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá 
regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes 
alternativas, isolada ou conjuntamente:18

I – recompor a Reserva Legal;
II – permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;
III – compensar a Reserva Legal.

18 Lei no 12.727/2012.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/MPV/2166-67.htm
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§ 1o A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor 
no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 2o A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios 
estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, 
abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária 
à sua complementação.

§ 3o A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante 
o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agro-
florestal, observados os seguintes parâmetros:

I – o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de 
ocorrência regional;

II – a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta 
por cento) da área total a ser recuperada.

§ 4o Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a 
Reserva Legal na forma dos §§ 2o e 3o terão direito à sua exploração econômica, nos 
termos desta Lei.

§ 5o A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela 
inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:

I – aquisição de Cota de Reserva Ambiental – CRA;
II – arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;
III – doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Con-

servação de domínio público pendente de regularização fundiária;
IV – cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imó-

vel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa 
estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.

§ 6o As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5o deverão:
I – ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;
II – estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;
III – se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias 

pela União ou pelos Estados.
§ 7o A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6o buscará favorecer, entre 

outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação 
de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação 
ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.

§ 8o Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso 
III do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por 
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parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém 
Reserva Legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela Unidade de 
Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio 
público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária.

§ 9o As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas 
como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (qua-
tro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais 
inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada 
com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões 
para uso alternativo do solo.

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão 
de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legis-
lação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a 
recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas 
situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de 
ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, 
contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios 
de prova em direito admitidos.

§ 2o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus 
herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta 
por cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos per-
centuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente 
de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de 
Reserva Ambiental – CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei.

CAPÍTULO XIV – Disposições Complementares e Finais
..................................................................................................................................................

Art. 72. Para efeitos desta Lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área 
apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos da Lei 
no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a política agrícola”.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8171.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8171.htm
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..................................................................................................................................................

Art. 74. A Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, de que trata o art. 20-B da Lei 
no 9.649, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.216-
37, de 31 de agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações 
de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem 
normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas 
pela legislação brasileira.

Art. 75. Os PRAs instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir 
mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os 
objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos instru-
mentos previstos nesta Lei, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel 
rural, a evolução da regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regulari-
dade do uso de matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais.
..................................................................................................................................................

Art. 78-A. Após 5 (cinco) anos da data da publicação desta Lei, as instituições fi-
nanceiras só concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para 
proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR.19

..................................................................................................................................................

Art. 81. O caput do art. 35 da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou 
da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do 
proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta Lei ser computadas 
para efeito da Reserva Legal e seu excedente utilizado para fins de compensação 
ambiental ou instituição de Cota de Reserva Ambiental – CRA.
 .....................................................................................................................................”

Art. 82. São a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a 
instituir, adaptar ou reformular, no prazo de 6 (seis) meses, no âmbito do Sisnama, 

19 Lei no 12.727/2012.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/MPV/2216-37.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/MPV/2216-37.htm
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instituições florestais ou afins, devidamente aparelhadas para assegurar a plena con-
secução desta Lei.

Parágrafo único. As instituições referidas no caput poderão credenciar, mediante 
edital de seleção pública, profissionais devidamente habilitados para apoiar a regu-
larização ambiental das propriedades previstas no inciso V do art. 3o, nos termos de 
regulamento baixado por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 83. (Vetado)20

Art. 84. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de maio de 2012; 191o da Independência e 124o da República.

DILMA ROUSSEFF – Mendes Ribeiro Filho – Márcio Pereira Zimmermann – Miriam 
Belchior – Marco Antonio Raupp – Izabella Mônica Vieira Teixeira – Gilberto José Spier 
Vargas – Aguinaldo Ribeiro – Luís Inácio Lucena Adams

Promulgada em 25/5/2012 e publicada no DOU de 28/5/2012.

20 Lei no 12.727/2012.
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Lei no 12.512/2011

Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa 
de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis nos 10.696, 
de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 
de julho de 2006.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – Do Programa de Apoio à Conservação Ambiental

Art. 1o Fica instituído o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, com os se-
guintes objetivos:

I – incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida como sua manutenção 
e uso sustentável;

II – promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda 
da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de conservação 
dos recursos naturais no meio rural nas áreas definidas no art. 3o; e

III – incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacitação am-
biental, social, educacional, técnica e profissional.

Parágrafo único. A execução do Programa de Apoio à Conservação Ambiental 
ficará sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, ao qual caberá definir 
as normas complementares do Programa.

Art. 2o Para cumprir os objetivos do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, 
a União fica autorizada a transferir recursos financeiros e a disponibilizar serviços 
de assistência técnica a famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvam 
atividades de conservação de recursos naturais no meio rural, conforme regulamento.
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Parágrafo único. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente 
Operador do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, mediante remuneração 
e condições a serem pactuadas com o Governo Federal.

Art. 3o Poderão ser beneficiárias do Programa de Apoio à Conservação Ambiental as 
famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades de conservação 
nas seguintes áreas:

I – Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável federais;

II – projetos de assentamento florestal, projetos de desenvolvimento sustentável 
ou projetos de assentamento agroextrativista instituídos pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – Incra;

III – territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, 
quilombolas e outras comunidades tradicionais; e

IV – outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do Poder Executivo.
§ 1o O Poder Executivo definirá os procedimentos para a verificação da existência 

de recursos naturais nas áreas de que tratam os incisos I a IV.
§ 2o O monitoramento e o controle das atividades de conservação ambiental nas 

áreas elencadas nos incisos I a IV ocorrerão por meio de auditorias amostrais das 
informações referentes ao período de avaliação, ou outras formas, incluindo parce-
rias com instituições governamentais estaduais e municipais, conforme previsto em 
regulamento.

Art. 4o Para a participação no Programa de Apoio à Conservação Ambiental, a família 
interessada deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições:

I – encontrar-se em situação de extrema pobreza;
II – estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe-

deral; e
III – desenvolver atividades de conservação nas áreas previstas no art. 3o.

Art. 5o Para receber os recursos financeiros do Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental, a família beneficiária deverá:1

I – estar inscrita em cadastro a ser mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, 
contendo informações sobre as atividades de conservação ambiental; e

1 Lei no 13.014/2014.
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II – aderir ao Programa de Apoio à Conservação Ambiental por meio da assinatura 
de termo de adesão por parte do responsável pela família beneficiária, no qual serão 
especificadas as atividades de conservação a serem desenvolvidas.

§ 1o O Poder Executivo definirá critérios de priorização das famílias a serem 
beneficiadas, de acordo com características populacionais e regionais e conforme 
disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 2o O recebimento dos recursos do Programa de Apoio à Conservação Ambiental 
tem caráter temporário e não gera direito adquirido.

§ 3o Os recursos financeiros serão pagos preferencialmente à mulher responsável 
pela unidade familiar, quando cabível.

Art. 6o A transferência de recursos financeiros do Programa de Apoio à Conserva-
ção Ambiental será realizada por meio de repasses trimestrais no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais), na forma do regulamento.

Parágrafo único. A transferência dos recursos de que trata o caput será realizada 
por um prazo de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada nos termos do regula-
mento.

Art. 7o São condições de cessação da transferência de recursos do Programa de Apoio 
à Conservação Ambiental:

I – não atendimento das condições definidas nos arts. 4o e 5o e nas regras do Pro-
grama, conforme definidas em regulamento; ou

II – habilitação do beneficiário em outros programas ou ações federais de incentivo 
à conservação ambiental.

Art. 8o O Poder Executivo instituirá o Comitê Gestor do Programa de Apoio à Con-
servação Ambiental, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, com as 
seguintes atribuições, sem prejuízo de outras definidas em regulamento:

I – aprovar o planejamento do Programa, compatibilizando os recursos disponíveis 
com o número de famílias beneficiárias;

II – definir a sistemática de monitoramento e avaliação do Programa; e
III – indicar áreas prioritárias para a implementação do Programa, observado o 

disposto no art. 3o.
Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a composição e a forma de funcio-

namento do Comitê Gestor, bem como os procedimentos e instrumentos de controle 
social.
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CAPÍTULO II – Do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Art. 9o Fica instituído o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, com 
os seguintes objetivos:2

I – estimular a geração de trabalho e renda com sustentabilidade;
II – promover a segurança alimentar e nutricional dos seus beneficiários;
III – incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacitação social, 

educacional, técnica e profissional; e
IV – incentivar a organização associativa e cooperativa de seus beneficiários.
§ 1o O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais será executado em 

conjunto pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, conforme o regulamento.

§ 2o O Poder Executivo disporá sobre a participação de outros Ministérios e 
outras instituições vinculadas na execução do Programa de que trata o caput deste 
artigo.

§ 3o O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais será executado por 
meio da transferência de recursos financeiros não reembolsáveis e da disponibilização 
de serviços de assistência técnica.

Art. 10. Poderão ser beneficiários do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais:

I – os agricultores familiares e os demais beneficiários que se enquadrem nas dis-
posições da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006; e

II – outros grupos populacionais definidos como prioritários por ato do Poder 
Executivo.

Art. 11. Para a participação no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Ru-
rais, a família interessada deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições:

I – encontrar-se em situação de extrema pobreza; e
II – estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

– Cadúnico.

Art. 12. Para o recebimento dos recursos financeiros do Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais, a família beneficiária deverá aderir ao Programa por 

2 Decreto no 7.644/2011 (regulamentação).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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meio da assinatura de termo de adesão pelo seu responsável, contendo o projeto de 
estruturação da unidade produtiva familiar e as etapas de sua implantação.

§ 1o No caso de beneficiários cujas atividades produtivas sejam realizadas coleti-
vamente, o projeto poderá contemplar mais de uma família, conforme o regulamento.

§ 2o O Poder Executivo definirá critérios de priorização das famílias a serem be-
neficiadas, conforme aspectos técnicos e de disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 3o O recebimento dos recursos do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais tem caráter temporário e não gera direito adquirido.

Art. 13. Fica a União autorizada a transferir diretamente ao responsável pela família 
beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais os recursos 
financeiros no valor de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por família, na 
forma do regulamento.3

§ 1o A transferência dos recursos de que trata o caput ocorrerá, no mínimo, em 
2 (duas) parcelas e no período máximo de 2 (dois) anos, na forma do regulamento.

§ 2o Na ocorrência de situações excepcionais e que impeçam ou retardem a exe-
cução do projeto, o prazo a que se refere o § 1o poderá ser prorrogado em até 6 (seis) 
meses, conforme o regulamento.

§ 3o A função de agente operador do Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais será atribuída à instituição financeira oficial, mediante remuneração e 
condições a serem pactuadas com o Governo Federal.

§ 4o À família beneficiada pelo disposto no caput não se aplica o benefício do 
caput do art. 13-A.

Art. 13-A. Para beneficiários localizados na Região do Semiárido, fica a União auto-
rizada a transferir, diretamente ao responsável pela família beneficiária do Programa 
de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, recursos financeiros no valor de até 
R$ 3.000,00 (três mil reais) por família, para utilização de técnicas de convivência com 
o Semiárido, na forma indicada por assistência técnica.4

§ 1o Incluem-se no Programa, na forma do caput, além das famílias em situação 
de extrema pobreza, nos termos do inciso I do caput do art. 11, aquelas em situação de 
pobreza, conforme disposto no § 6o do art. 2o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004.

3 Leis nos 13.014/2014 e 12.844/2013.
4 Lei no 12.844/2013.
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§ 2o Aplica-se o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 13 às transferências do benefício 
de que trata o caput.

§ 3o À família beneficiada pelo disposto no caput não se aplica o benefício do 
caput do art. 13.

§ 4o A transferência de recursos fica condicionada à disponibilidade orçamentária 
e financeira prevista para o Programa.

§ 5o O regulamento poderá estabelecer critérios adicionais para o recebimento do 
benefício de que trata o caput e demais condições para o seu pagamento.

Art. 14. A cessação da transferência de recursos no âmbito do Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais ocorrerá em razão da não observância das regras do 
Programa, conforme o regulamento.

Art. 15. O Poder Executivo instituirá o Comitê Gestor do Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras 
definidas em regulamento:

I – aprovar o planejamento do Programa, compatibilizando os recursos disponíveis 
ao número de famílias beneficiárias; e

II – definir a sistemática de monitoramento e avaliação do Programa.
Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a composição e a forma de funciona-

mento do Comitê Gestor, bem como os procedimentos e instrumentos de controle social.

CAPÍTULO III – Do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA5

Art. 16. Podem fornecer produtos ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, 
de que trata o art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, os agricultores familiares 
e os demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei no 11.326, de 24 
de julho de 2006.

§ 1o As aquisições dos produtos para o PAA poderão ser efetuadas diretamente dos 
beneficiários de que trata o caput ou, indiretamente, por meio de suas cooperativas e 
demais organizações formais.

§ 2o Nas aquisições realizadas por meio de cooperativas dos agricultores familiares 
e dos demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei no 11.326, de 24 de 

5 Decreto no 7.775/2012 (regulamentação).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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julho de 2006, a transferência dos produtos do associado para a cooperativa constitui 
ato cooperativo, previsto na Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

§ 3o O Poder Executivo federal poderá estabelecer critérios e condições de prio-
ridade de atendimento pelo PAA, de forma a contemplar as especificidades de seus 
diferentes segmentos e atendimento dos beneficiários de menor renda.

§ 4o A aquisição de produtos na forma do caput somente poderá ser feita nos 
limites das disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 17. Fica o Poder Executivo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal 
autorizado a adquirir alimentos produzidos pelos beneficiários descritos no art. 16, 
dispensando-se o procedimento licitatório, obedecidas, cumulativamente, as seguintes 
exigências:

I – os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou 
regional, aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo Grupo Gestor do 
PAA; e

II – seja respeitado o valor máximo anual ou semestral para aquisições de alimentos, 
por unidade familiar, cooperativa ou por demais organizações formais da agricultura 
familiar, conforme definido em regulamento.

Parágrafo único. Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo 
de até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos con-
vencionais, observadas as condições definidas pelo Grupo Gestor do PAA.

Art. 18. Os alimentos adquiridos pelo PAA serão destinados a ações de promoção 
de segurança alimentar e nutricional ou à formação de estoques, podendo ser comer-
cializados, conforme o regulamento.6

Parágrafo único. Excepcionalmente, será admitida a aquisição de produtos destina-
dos à alimentação animal, para venda com deságio aos beneficiários da Lei no 11.326, 
de 24 de julho de 2006, nos Municípios em situação de emergência ou de calamidade 
pública, reconhecida nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 3o da Lei no 12.340, de 1o de 
dezembro de 2010.

Art. 19. Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA poderão ser doados a pessoas 
e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, observado o disposto 
em regulamento.

6 Lei no 12.873/2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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Art. 20. Sem prejuízo das modalidades já instituídas, o PAA poderá ser executado 
mediante a celebração de Termo de Adesão firmado por órgãos ou entidades da ad-
ministração pública estadual, do Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, e 
consórcios públicos, dispensada a celebração de convênio.

Art. 21. Para a execução das ações de implementação do PAA, fica a União autori-
zada a realizar pagamentos aos executores do Programa, nas condições específicas 
estabelecidas em regulamento, com a finalidade de contribuir com as despesas de 
operacionalização das metas acordadas.

Art. 22. A Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, no âmbito das operações 
do PAA, poderá realizar ações de articulação com cooperativas e demais organizações 
formais da agricultura familiar.

Art. 23. O pagamento aos fornecedores descritos no art. 16 será realizado direta-
mente pela União ou por intermédio das instituições financeiras oficiais, admitido 
o convênio com cooperativas de crédito e bancos cooperativos para o repasse aos 
beneficiários.7

§ 1o Para a efetivação do pagamento de que trata o caput, será admitido, como 
comprovação da entrega e da qualidade dos produtos, termo de recebimento e aceitabi-
lidade, atestado por representante da entidade que receber os alimentos e referendado 
pela unidade executora, conforme o regulamento.

§ 2o Para os fins do disposto no § 1o, o documento fiscal será atestado pela unidade 
executora, a quem caberá a responsabilidade pela guarda dos documentos, conforme 
o regulamento.

Art. 24. Os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea são instâncias 
de controle e participação social do PAA.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de Consea na esfera administrativa 
de execução do programa, deverá ser indicada outra instância de controle social 
responsável pelo acompanhamento de sua execução, que será, preferencialmente, 
o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável ou o Conselho de Assistência 
Social.

7 Lei no 12.873/2013.
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CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Art. 25. O Poder Executivo definirá em regulamento o conceito de família em 
situação de extrema pobreza, para efeito da caracterização dos beneficiários das 
transferências de recursos a serem realizadas no âmbito dos Programas instituídos 
nesta Lei.

Art. 26. A participação nos Comitês previstos nesta Lei será considerada prestação 
de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 27. Os recursos transferidos no âmbito do Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental e do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais não comporão 
a renda familiar mensal, para efeito de elegibilidade nos programas de transferência 
de renda do Governo Federal.

Art. 28. As despesas com a execução das ações dos programas instituídos por esta 
Lei correrão à conta de dotação orçamentária consignada anualmente aos órgãos e 
entidades envolvidos em sua implementação, observados os limites de movimentação, 
empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual.

Art. 29. O Poder Executivo divulgará periodicamente, por meio eletrônico, re-
lação atualizada contendo o nome, o Número de Identificação Social inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – NIS, a unidade 
federativa e os valores pagos aos beneficiários dos Programas de que tratam os 
arts. 1o e 9o desta Lei.

Art. 30. Fica autorizado o Poder Executivo a discriminar, por meio de ato próprio, 
programações do Plano Brasil Sem Miséria a serem executadas por meio das trans-
ferências obrigatórias de recursos financeiros pelos órgãos e entidades da União aos 
órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações 
no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria.

Parágrafo único. Caberá ao Comitê Gestor Nacional do Plano Brasil Sem Miséria 
divulgar em sítio na internet a relação das programações de que trata o caput, bem 
como proceder às atualizações devidas nessa relação, inclusive no que se refere a alte-
rações nas classificações orçamentárias decorrentes de lei orçamentária anual e seus 
créditos adicionais.
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Art. 31. Os recursos de que tratam os arts. 6o, 13 e 13-A poderão ser majorados pelo 
Poder Executivo em razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos 
sobre o tema, observada a dotação orçamentária disponível.8

Art. 32. Na definição dos critérios de que tratam o § 1o do art. 5o e o § 2o do art. 12, o 
Poder Executivo dará prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsá-
veis pela unidade familiar e às famílias residentes nos Municípios com menor Índice 
de Desenvolvimento Humano – IDH.

Art. 33. O art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, compreen-
dendo as seguintes finalidades:
I – incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e 
social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento de 
alimentos e industrialização e à geração de renda;
II – incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agri-
cultura familiar;
III – promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade 
necessárias, das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob 
a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável;
IV – promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras gover-
namentais de alimentos, incluída a alimentação escolar;
V – constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares;
VI – apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações 
formais da agricultura familiar; e
VII – fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização.
§ 1o Os recursos arrecadados com a venda de estoques estratégicos formados 
nos termos deste artigo serão destinados integralmente às ações de combate à 
fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional.
§ 2o (Revogado)
§ 3o O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor do PAA, com composição e 
atribuições definidas em regulamento.
§ 4o (Revogado)”

8 Lei no 12.844/2013.
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Art. 34. O inciso II do art. 2o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2o  .......................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem 
em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes 
até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por 
família;
 .....................................................................................................................................”

Art. 35. O aumento do número de benefícios variáveis atualmente percebidos pelas 
famílias beneficiárias, decorrente da alteração prevista no art. 34, ocorrerá nos termos 
de cronograma a ser definido em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome.

Art. 36. O art. 11 da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 11.  .....................................................................................................................
Parágrafo único. A validade dos benefícios concedidos no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA – “Cartão Alimentação” encerra-se 
em 31 de dezembro de 2011.”

Art. 37. O art. 14 da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e administrativa, o 
servidor público ou o agente da entidade conveniada ou contratada responsável 
pela organização e manutenção do cadastro de que trata o art. 1o será respon-
sabilizado quando, dolosamente:
I – inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que 
deveriam ser inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – Cadúnico; ou
II – contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba o benefício.
§ 1o (Revogado)
§ 2o O servidor público ou agente da entidade contratada que cometer qual-
quer das infrações de que trata o caput fica obrigado a ressarcir integralmente o 
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dano, aplicando-se-lhe multa nunca inferior ao dobro e superior ao quádruplo 
da quantia paga indevidamente.”

Art. 38. A Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte 
art. 14-A:

“Art. 14-A. Sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efetuar o res-
sarcimento da importância recebida o beneficiário que dolosamente tenha 
prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro meio ilícito, a fim 
de indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa 
Bolsa Família.
§ 1o O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput será atualizado 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
§ 2o Apurado o valor a ser ressarcido, mediante processo administrativo, e não 
tendo sido pago pelo beneficiário, ao débito serão aplicados os procedimentos 
de cobrança dos créditos da União, na forma da legislação de regência.”

Art. 39. O art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3o  .......................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades eco-
nômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo 
Poder Executivo;
 ......................................................................................................................................
§ 2o  .............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
V – povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos II, III e IV do caput do art. 3o;
VI – integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais 
povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos 
II, III e IV do caput do art. 3o.”

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
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Lei no 11.952/2009

Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em 
terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal; altera 
as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em 
terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, definida no art. 2o 
da Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 2007, mediante alienação e concessão 
de direito real de uso de imóveis.1

Parágrafo único. Fica vedado beneficiar, nos termos desta Lei, pessoa natural ou 
jurídica com a regularização de mais de uma área ocupada.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – ocupação direta: aquela exercida pelo ocupante e sua família;
II – ocupação indireta: aquela exercida somente por interposta pessoa;
III – exploração direta: atividade econômica exercida em imóvel rural, praticada 

diretamente pelo ocupante com o auxílio de seus familiares, ou com a ajuda de ter-
ceiros, ainda que assalariados;

IV – exploração indireta: atividade econômica exercida em imóvel rural por meio 
de preposto ou assalariado;

1 Ver Decretos nos 7.341/2010 (regulamentação) e 6.992/2009 (regulamentação).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp124.htm


164 Coleção Ambiental

V – cultura efetiva: exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa, florestal, 
pesqueira ou outra atividade similar, mantida no imóvel rural e com o objetivo de 
prover subsistência dos ocupantes, por meio da produção e da geração de renda;

VI – ocupação mansa e pacífica: aquela exercida sem oposição e de forma contínua;
VII – ordenamento territorial urbano: planejamento da área urbana, de expansão 

urbana ou de urbanização específica, que considere os princípios e diretrizes da Lei 
no 10.257, de 10 de julho de 2001, e inclua, no mínimo, os seguintes elementos:

a) delimitação de zonas especiais de interesse social em quantidade compatível 
com a demanda de habitação de interesse social do Município;

b) diretrizes e parâmetros urbanísticos de parcelamento, uso e ocupação do solo 
urbano;

c) diretrizes para infraestrutura e equipamentos urbanos e comunitários; e
d) diretrizes para proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural;
VIII – concessão de direito real de uso: cessão de direito real de uso, onerosa ou 

gratuita, por tempo certo ou indeterminado, para fins específicos de regularização 
fundiária; e

IX – alienação: doação ou venda, direta ou mediante licitação, nos termos da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, do domínio pleno das terras previstas no art. 1o.

Art. 3o São passíveis de regularização fundiária nos termos desta Lei as ocupações 
incidentes em terras:

I – discriminadas, arrecadadas e registradas em nome da União com base no art. 1o 
do Decreto-Lei no 1.164, de 1o de abril de 1971;

II – abrangidas pelas exceções dispostas no parágrafo único do art. 1o do Decreto-
-Lei no 2.375, de 24 de novembro de 1987;

III – remanescentes de núcleos de colonização ou de projetos de reforma agrária 
que tiverem perdido a vocação agrícola e se destinem à utilização urbana;

IV – devolutas localizadas em faixa de fronteira; ou
V – registradas em nome do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

– Incra, ou por ele administradas.
Parágrafo único. Esta Lei aplica-se subsidiariamente a outras áreas sob domínio 

da União, na Amazônia Legal, sem prejuízo da utilização dos instrumentos previstos 
na legislação patrimonial.

Art. 4o Não serão passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso, nos 
termos desta Lei, as ocupações que recaiam sobre áreas:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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I – reservadas à administração militar federal e a outras finalidades de utilidade 
pública ou de interesse social a cargo da União;

II – tradicionalmente ocupadas por população indígena;
III – de florestas públicas, nos termos da Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, de 

unidades de conservação ou que sejam objeto de processo administrativo voltado à 
criação de unidades de conservação, conforme regulamento; ou

IV – que contenham acessões ou benfeitorias federais.
§ 1o As áreas ocupadas que abranjam parte ou a totalidade de terrenos de mari-

nha, terrenos marginais ou reservados, seus acrescidos ou outras áreas insuscetíveis 
de alienação nos termos do art. 20 da Constituição Federal, poderão ser regularizadas 
mediante outorga de título de concessão de direito real de uso.

§ 2o As terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que fa-
çam uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com as normas específicas, 
aplicando-se-lhes, no que couber, os dispositivos desta Lei.

CAPÍTULO II – Da Regularização Fundiária em Áreas Rurais

Art. 5o Para regularização da ocupação, nos termos desta Lei, o ocupante e seu cônjuge 
ou companheiro deverão atender os seguintes requisitos:

I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – não ser proprietário de imóvel rural em qualquer parte do território nacional;
III – praticar cultura efetiva;
IV – comprovar o exercício de ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, por 

si ou por seus antecessores, anterior a 1o de dezembro de 2004; e
V – não ter sido beneficiado por programa de reforma agrária ou de regularização 

fundiária de área rural, ressalvadas as situações admitidas pelo Ministério do Desen-
volvimento Agrário.

§ 1o Fica vedada a regularização de ocupações em que o ocupante, seu cônjuge 
ou companheiro exerçam cargo ou emprego público no Incra, no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ou nos órgãos estaduais de terras.

§ 2o Nos casos em que o ocupante, seu cônjuge ou companheiro exerçam cargo ou 
emprego público não referido no § 1o, deverão ser observados para a regularização os 
requisitos previstos nos incisos II, III e IV do art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho 
de 2006.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11284.htm
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Art. 6o Preenchidos os requisitos previstos no art. 5o o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário ou, se for o caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
regularizará as áreas ocupadas mediante alienação.

§ 1o Serão regularizadas as ocupações de áreas de até 15 (quinze) módulos fiscais 
e não superiores a 1.500ha (mil e quinhentos hectares), respeitada a fração mínima 
de parcelamento.

§ 2o Serão passíveis de alienação as áreas ocupadas, demarcadas e que não abranjam 
as áreas previstas no art. 4o desta Lei.

§ 3o Não serão regularizadas ocupações que incidam sobre áreas objeto de deman-
da judicial em que seja parte a União ou seus entes da administração indireta, até o 
trânsito em julgado da respectiva decisão.

§ 4o A concessão de direito real de uso nas hipóteses previstas no § 1o do art. 4o 
desta Lei será outorgada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, após 
a identificação da área, nos termos de regulamento.

§ 5o Os ocupantes de áreas inferiores à fração mínima de parcelamento terão 
preferência como beneficiários na implantação de novos projetos de reforma agrária 
na Amazônia Legal.

Art. 7o (Vetado)

Art. 8o Em caso de conflito nas regularizações de que trata este Capítulo, a União priorizará:
I – a regularização em benefício das comunidades locais, definidas no inciso X do 

art. 3o da Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, se o conflito for entre essas comunidades 
e particular, pessoa natural ou jurídica;

II – (Vetado).

Art. 9o A identificação do título de domínio destacado originariamente do patri-
mônio público será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional 
habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as 
coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural, georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Parágrafo único. O memorial descritivo de que trata o caput será elaborado nos 
termos do regulamento.

Art. 10. A certificação do memorial descritivo não será exigida no ato da abertura de 
matrícula baseada em título de domínio de imóvel destacado do patrimônio público, 
nos termos desta Lei.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-488-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-488-09.htm
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Parágrafo único. Os atos registrais subsequentes deverão ser feitos em observância 
ao art. 176 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 11. Na ocupação de área contínua de até 1 (um) módulo fiscal, a alienação e, no 
caso previsto no § 4o do art. 6o desta Lei, a concessão de direito real de uso dar-se-ão 
de forma gratuita, dispensada a licitação, ressalvado o disposto no art. 7o desta Lei.

Parágrafo único. O registro decorrente da alienação ou concessão de direito real 
de uso de que trata este artigo será realizado de ofício pelo Registro de Imóveis com-
petente, independentemente de custas e emolumentos.

Art. 12. Na ocupação de área contínua acima de 1 (um) módulo fiscal e até 15 
(quinze) módulos fiscais, desde que inferior a 1.500 ha (mil e quinhentos hectares), 
a alienação e, no caso previsto no § 4o do art. 6o desta Lei, a concessão de direito real 
de uso dar-se-ão de forma onerosa, dispensada a licitação, ressalvado o disposto no 
art. 7o.

§ 1o A avaliação do imóvel terá como base o valor mínimo estabelecido em planilha 
referencial de preços, sobre o qual incidirão índices que considerem os critérios de 
ancianidade da ocupação, especificidades de cada região em que se situar a respectiva 
ocupação e dimensão da área, conforme regulamento.

§ 2o Ao valor do imóvel para alienação previsto no § 1o serão acrescidos os custos 
relativos à execução dos serviços topográficos, se executados pelo poder público, salvo 
em áreas onde as ocupações não excedam a 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 3o Poderão ser aplicados índices diferenciados, quanto aos critérios mencio-
nados no § 1o, para a alienação ou concessão de direito real de uso das áreas onde as 
ocupações não excedam a 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 4o O ocupante de área de até 4 (quatro) módulos fiscais terá direito aos benefícios 
do Programa Nossa Terra – Nossa Escola.

Art. 13. Os requisitos para a regularização fundiária dos imóveis de até 4 (quatro) 
módulos fiscais serão averiguados por meio de declaração do ocupante, sujeita a res-
ponsabilização nas esferas penal, administrativa e civil, dispensada a vistoria prévia.

Parágrafo único. É facultado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se for 
o caso, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão determinar a realização 
de vistoria de fiscalização do imóvel rural na hipótese prevista no caput deste artigo.

Art. 14. As áreas ocupadas insuscetíveis de regularização por excederem os limites 
previstos no § 1o do art. 6o poderão ser objeto de titulação parcial, nos moldes desta 
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Lei, de área de até 15 (quinze) módulos fiscais, observado o limite máximo de 1.500 
ha (mil e quinhentos hectares).

§ 1o A opção pela titulação, nos termos do caput, será condicionada à desocupação 
da área excedente.

§ 2o Ao valor do imóvel serão acrescidos os custos relativos à execução dos serviços 
topográficos, se executados pelo poder público.

Art. 15. O título de domínio ou, no caso previsto no §  4o do art.  6o o termo de 
concessão de direito real de uso deverão conter, entre outras, cláusulas sob condição 
resolutiva pelo prazo de 10 (dez) anos, que determinem:

I – o aproveitamento racional e adequado da área;
II – a averbação da reserva legal, incluída a possibilidade de compensação na forma 

de legislação ambiental;
III – a identificação das áreas de preservação permanente e, quando couber, o 

compromisso para sua recuperação na forma da legislação vigente;
IV – a observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e
V – as condições e forma de pagamento.
§ 1o Na hipótese de pagamento por prazo superior a 10 (dez) anos, a eficácia da 

cláusula resolutiva prevista no inciso V do caput deste artigo estender-se-á até a in-
tegral quitação.

§ 2o O desmatamento que vier a ser considerado irregular em áreas de preserva-
ção permanente ou de reserva legal durante a vigência das cláusulas resolutivas, após 
processo administrativo, em que tiver sido assegurada a ampla defesa e o contraditó-
rio, implica rescisão do título de domínio ou termo de concessão com a consequente 
reversão da área em favor da União.

§ 3o Os títulos referentes às áreas de até 4 (quatro) módulos fiscais serão intrans-
feríveis e inegociáveis por ato inter vivos pelo prazo previsto no caput.

§ 4o Desde que o beneficiário originário esteja cumprindo as cláusulas resolutivas, 
decorridos 3 (três) anos da titulação, poderão ser transferidos títulos referentes a áreas 
superiores a 4 (quatro) módulos fiscais, se a transferência for a terceiro que preencha 
os requisitos previstos em regulamento.

§ 5o A transferência dos títulos prevista no § 4o somente será efetivada mediante 
anuência dos órgãos expedidores.

§ 6o O beneficiário que transferir ou negociar por qualquer meio o título obtido 
nos termos desta Lei não poderá ser beneficiado novamente em programas de reforma 
agrária ou de regularização fundiária.
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Art. 16. As condições resolutivas do título de domínio e do termo de concessão de 
uso somente serão liberadas após vistoria.

Art. 17. O valor do imóvel fixado na forma do art. 12 será pago pelo beneficiário 
da regularização fundiária em prestações amortizáveis em até 20 (vinte) anos, com 
carência de até 3 (três) anos.

§ 1o Sobre o valor fixado incidirão os mesmos encargos financeiros adotados para 
o crédito rural oficial, na forma do regulamento, respeitadas as diferenças referentes 
ao enquadramento dos beneficiários nas linhas de crédito disponíveis por ocasião da 
fixação do valor do imóvel.

§ 2o Poderá ser concedido desconto ao beneficiário da regularização fundiária, de 
até 20% (vinte por cento), no pagamento à vista.

§ 3o Os títulos emitidos pelo Incra entre 1o de maio de 2008 e 10 de fevereiro de 
2009 para ocupantes em terras públicas federais na Amazônia Legal terão seus valores 
passíveis de enquadramento ao previsto nesta Lei, desde que requerido pelo interessado 
e nos termos do regulamento.

Art. 18. O descumprimento das condições resolutivas pelo titulado ou, na hipótese 
prevista no § 4o do art. 15, pelo terceiro adquirente implica rescisão do título de domínio 
ou do termo de concessão, com a consequente reversão da área em favor da União, 
declarada no processo administrativo que apurar o descumprimento das cláusulas 
resolutivas, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Rescindido o título de domínio ou o termo de concessão na forma 
do caput, as benfeitorias úteis e necessárias, desde que realizadas com observância da 
lei, serão indenizadas.

Art. 19. No caso de inadimplemento de contrato firmado com o Incra até 10 de fe-
vereiro de 2009, ou de não observância de requisito imposto em termo de concessão 
de uso ou de licença de ocupação, o ocupante terá prazo de 3 (três) anos, contados a 
partir de 11 de fevereiro de 2009, para adimplir o contrato no que foi descumprido 
ou renegociá-lo, sob pena de ser retomada a área ocupada, conforme regulamento.

Art. 20. Todas as cessões de direitos a terceiros que envolvam títulos precários ex-
pedidos pelo Incra em nome do ocupante original, antes de 11 de fevereiro de 2009, 
servirão somente para fins de comprovação da ocupação do imóvel pelo cessionário 
ou por seus antecessores.
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§ 1o O terceiro cessionário mencionado no caput deste artigo somente poderá 
regularizar a área por ele ocupada.

§ 2o Os imóveis que não puderem ser regularizados na forma desta Lei serão re-
vertidos, total ou parcialmente, ao patrimônio da União.

CAPÍTULO III – Da Regularização Fundiária em Áreas Urbanas

Art. 21. São passíveis de regularização fundiária as ocupações incidentes em terras 
públicas da União, previstas no art. 3o desta Lei, situadas em áreas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica.

§ 1o A regularização prevista no caput deste artigo será efetivada mediante doa-
ção aos Municípios interessados, para a qual fica o Poder Executivo autorizado, sob 
a condição de que sejam realizados pelas administrações locais os atos necessários à 
regularização das áreas ocupadas, nos termos desta Lei.

§ 2o Nas hipóteses previstas no § 1o do art. 4o desta Lei, será aplicada concessão 
de direito real de uso das terras.

Art. 22. Constitui requisito para que o Município seja beneficiário da doação ou da 
concessão de direito real de uso previstas no art. 21 desta Lei ordenamento territorial 
urbano que abranja a área a ser regularizada, observados os elementos exigidos no 
inciso VII do art. 2o desta Lei.

§ 1o Os elementos do ordenamento territorial das áreas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica constarão no plano diretor, em lei municipal 
específica para a área ou áreas objeto de regularização ou em outra lei municipal.

§ 2o Em áreas com ocupações para fins urbanos já consolidadas, nos termos do 
regulamento, a transferência da União para o Município poderá ser feita independen-
temente da existência da lei municipal referida no § 1o deste artigo.

§ 3o Para transferência de áreas de expansão urbana, os municípios deverão 
apresentar justificativa que demonstre a necessidade da área solicitada, considerando 
a capacidade de atendimento dos serviços públicos em função do crescimento popu-
lacional previsto, o déficit habitacional, a aptidão física para a urbanização e outros 
aspectos definidos em regulamento.

Art. 23. O pedido de doação ou de concessão de direito real de uso de terras para 
regularização fundiária de área urbana ou de expansão urbana será dirigido:
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I – ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, em terras arrecadadas ou admi-
nistradas pelo Incra; ou

II – ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em outras áreas sob 
domínio da União.

§ 1o Os procedimentos de doação ou de concessão de direito real de uso deverão 
ser instruídos pelo Município com as seguintes peças, além de outros documentos 
que poderão ser exigidos em regulamento:

I – pedido de doação devidamente fundamentado e assinado pelo seu representante;
II – comprovação das condições de ocupação;
III – planta e memorial descritivo do perímetro da área pretendida, cuja precisão 

posicional será fixada em regulamento;
IV – cópia do plano diretor ou da lei municipal que contemple os elementos do 

ordenamento territorial urbano, observado o previsto no § 2o do art. 22 desta Lei;
V – relação de acessões e benfeitorias federais existentes na área pretendida, con-

tendo identificação e localização.
§ 2o Caberá ao Incra ou, se for o caso, ao Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão analisar se a planta e o memorial descritivo apresentados atendem as exi-
gências técnicas fixadas.

§ 3o O Ministério das Cidades participará da análise do pedido de doação ou 
concessão e emitirá parecer sobre sua adequação aos termos da Lei no 10.257, de 10 
de julho de 2001.

Art. 24. Quando necessária a prévia arrecadação ou a discriminação da área, o Incra 
ou, se for o caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão procederá à sua 
demarcação, com a cooperação do Município interessado e de outros órgãos públicos 
federais e estaduais, promovendo, em seguida, o registro imobiliário em nome da União.

Art. 25. No caso previsto no § 2o do art. 21 desta Lei, o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão lavrará o auto de demarcação.

Parágrafo único. Nas áreas de várzeas, leitos de rios e outros corpos d’água federais, 
o auto de demarcação será instruído apenas pela planta e memorial descritivo da área 
a ser regularizada, fornecidos pelo Município, observado o disposto no inciso I do § 2o 
do art. 18-A do Decreto-Lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946.

Art. 26. O Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se for o caso, o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão formalizará a doação em favor do Município, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
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com a expedição de título que será levado a registro, nos termos do art. 167, inciso I, 
da Lei no 6.015, de 1973.

§ 1o A formalização da concessão de direito real de uso no caso previsto no § 2o do 
art. 21 desta Lei será efetivada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2o Na hipótese de estarem abrangidas as áreas referidas nos incisos I a IV do caput 
do art. 4o desta Lei, o registro do título será condicionado à sua exclusão, bem como 
à abertura de nova matrícula para as áreas destacadas objeto de doação ou concessão 
no registro imobiliário competente, nos termos do inciso I do art. 167 da Lei no 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973.

§ 3o A delimitação das áreas de acessões, benfeitorias, terrenos de marinha e terre-
nos marginais será atribuição dos órgãos federais competentes, facultada a realização 
de parceria com Estados e Municípios.

§ 4o A doação ou a concessão de direito real de uso serão precedidas de avaliação 
da terra nua elaborada pelo Incra ou outro órgão federal competente com base em 
planilha referencial de preços, sendo dispensada a vistoria da área.

§ 5o A abertura de matrícula referente à área independerá do georreferenciamento 
do remanescente da gleba, nos termos do § 3o do art. 176 da Lei no 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, desde que a doação ou a concessão de direito real de uso sejam 
precedidas do reconhecimento dos limites da gleba pelo Incra ou, se for o caso, pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, garantindo que a área esteja nela 
localizada.

Art. 27. A doação e a concessão de direito real de uso a um mesmo Município de 
terras que venham a perfazer quantitativo superior a 2.500ha (dois mil e quinhentos 
hectares) em 1 (uma) ou mais parcelas deverão previamente ser submetidas à apro-
vação do Congresso Nacional.

Art. 28. A doação e a concessão de direito real de uso implicarão o automático 
cancelamento, total ou parcial, das autorizações e licenças de ocupação e quaisquer 
outros títulos não definitivos outorgados pelo Incra ou, se for o caso, pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, que incidam na área.

§ 1o As novas pretensões de justificação ou legitimação de posse existentes sobre 
as áreas alcançadas pelo cancelamento deverão ser submetidas ao Município.

§ 2o Para o cumprimento do disposto no caput, o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário ou, se for o caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão fará pu-
blicar extrato dos títulos expedidos em nome do Município, com indicação do número 



173Terras

do processo administrativo e dos locais para consulta ou obtenção de cópias das peças 
técnicas necessárias à identificação da área doada ou concedida.

§ 3o Garantir-se-ão às pessoas atingidas pelos efeitos do cancelamento a que se 
refere o caput:

I – a opção de aquisição de lote urbano incidente na área do título cancelado, desde 
que preencham os requisitos fixados para qualquer das hipóteses do art. 30; e

II – o direito de receber do Município indenização pelas acessões e benfeitorias 
que houver erigido em boa-fé nas áreas de que tiver que se retirar.

§ 4o A União não responderá pelas acessões e benfeitorias erigidas de boa-fé nas 
áreas doadas ou concedidas.

Art. 29. Incumbe ao Município dispensar às terras recebidas a destinação prevista 
nesta Lei, observadas as condições nela previstas e aquelas fixadas no título, cabendo-
-lhe, em qualquer caso:

I – regularizar as ocupações nas áreas urbanas, de expansão urbana ou de urba-
nização específica; e

II – indenizar as benfeitorias de boa-fé erigidas nas áreas insuscetíveis de regula-
rização.

Art. 30. O Município deverá realizar a regularização fundiária dos lotes ocupados, 
observados os seguintes requisitos:

I – alienação gratuita a pessoa natural que tenha ingressado na área antes de 11 de 
fevereiro de 2009, atendidas pelo beneficiário as seguintes condições:

a) possua renda familiar mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos;
b) ocupe a área de até 1.000m² (mil metros quadrados) sem oposição, pelo prazo 

ininterrupto de, no mínimo, 1 (um) ano, observadas, se houver, as dimensões de lotes 
fixadas na legislação municipal;

c) utilize o imóvel como única moradia ou como meio lícito de subsistência, exceto 
locação ou assemelhado; e

d) não seja proprietário ou possuidor de outro imóvel urbano, condição atestada 
mediante declaração pessoal sujeita a responsabilização nas esferas penal, adminis-
trativa e civil;

II – alienação gratuita para órgãos e entidades da administração pública estadual, 
instalados até 11 de fevereiro de 2009;

III – alienação onerosa, precedida de licitação, com direito de preferência àquele 
que comprove a ocupação, por 1 (um) ano ininterrupto, sem oposição, até 10 de feve-
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reiro de 2009, de área superior a 1.000m² (mil metros quadrados) e inferior a 5.000m² 
(cinco mil metros quadrados); e

IV – nas situações não abrangidas pelos incisos I a III, sejam observados na alie-
nação a alínea “f ” do inciso I do art. 17 e as demais disposições da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993.

§ 1o No caso previsto no § 2o do art. 21, o Município deverá regularizar a área 
recebida mediante a transferência da concessão de direito real de uso.

§ 2o O registro decorrente da alienação de que trata o inciso I do caput e da con-
cessão de direito real de uso a beneficiário que preencha os requisitos estabelecidos 
nas alíneas “a” a “d” do mesmo inciso será realizado de ofício pelo Registro de Imóveis 
competente, independentemente de custas e emolumentos.

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Art. 31. Os agentes públicos que cometerem desvios na aplicação desta Lei incorrerão 
nas sanções previstas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, sem prejuízo de outras 
penalidades cabíveis.

Parágrafo único. Não haverá reversão do imóvel ao patrimônio da União em caso 
de descumprimento das disposições dos arts. 29 e 30 pelo Município.

Art. 32. Com a finalidade de efetivar as atividades previstas nesta Lei, a União firmará 
acordos de cooperação técnica, convênios ou outros instrumentos congêneres com 
Estados e Municípios.

Art. 33. Ficam transferidas do Incra para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos renovável por igual período, nos termos de regulamento, 
em caráter extraordinário, as competências para coordenar, normatizar e supervisionar o 
processo de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal, expedir os títulos 
de domínio correspondentes e efetivar a doação prevista no § 1o do art. 21, mantendo-se 
as atribuições do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão previstas por esta Lei.2

Art. 34. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão criarão sistema informatizado a ser disponibilizado na rede mun-

2 Decreto no 8.273/2014 (regulamentação).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
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dial de computadores – internet, visando a assegurar a transparência sobre o processo 
de regularização fundiária de que trata esta Lei.

Art. 35. A implementação das disposições desta Lei será avaliada de forma sistemá-
tica por comitê instituído especificamente para esse fim, assegurada a participação de 
representantes da sociedade civil organizada que atue na região amazônica, segundo 
composição e normas de funcionamento definidas em regulamento.

Art. 36. Os Estados da Amazônia Legal que não aprovarem, mediante lei estadual, 
o respectivo Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE no prazo máximo de 3 (três) 
anos, a contar da entrada em vigor desta Lei, ficarão proibidos de celebrar novos con-
vênios com a União, até que tal obrigação seja adimplida.

Art. 37. Ficam transformadas, sem aumento de despesa, no âmbito do Poder Executi-
vo, para fins de atendimento do disposto nesta Lei, 216 (duzentas e dezesseis) Funções 
Comissionadas Técnicas, criadas pelo art. 58 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001, sendo 3 (três) FCT-1, 7 (sete) FCT-2, 10 (dez) FCT-3, 8 (oito) FCT-
4, 14 (quatorze) FCT-9, 75 (setenta e cinco) FCT-10, 34 (trinta e quatro) FCT-11, 24 
(vinte e quatro) FCT-12, 30 (trinta) FCT-13 e 11 (onze) FCT-15, em 71 (setenta e um) 
cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, sendo 1 (um) DAS-6, 
1 (um) DAS-5, 11 (onze) DAS-4, 29 (vinte e nove) DAS-3 e 29 (vinte e nove) DAS-2.

§ 1o Os cargos referidos no caput serão destinados ao Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário e à Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

§ 2o O Poder Executivo disporá sobre a alocação dos cargos em comissão trans-
formados por esta Lei na estrutura regimental dos órgãos referidos no § 1o.

§ 3o Fica o Poder Executivo autorizado a transformar, no âmbito do Incra, 10 (dez) 
DAS-1 e 1 (um) DAS-3 em 3 (três) DAS-4 e 2 (dois) DAS-2.

Art. 38. A União e suas entidades da administração indireta ficam autorizadas a pro-
ceder a venda direta de imóveis residenciais de sua propriedade situados na Amazônia 
Legal aos respectivos ocupantes que possam comprovar o período de ocupação efetiva 
e regular por período igual ou superior a 5 (cinco) anos, excluídos:

I – os imóveis residenciais administrados pelas Forças Armadas, destinados à 
ocupação por militares;

II – os imóveis considerados indispensáveis ao serviço público.
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Art. 39. A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 17.  .....................................................................................................................
I – b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da ad-
ministração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 
alíneas ‘f ’, ‘h’ e ‘i’;
 ......................................................................................................................................
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras 
públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o 
limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), 
para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;
 ......................................................................................................................................
§ 2o  .............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
II – a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do 
órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupa-
ção mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural situada na Amazônia 
Legal, superior a 1 (um) módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, 
desde que não exceda 1.500ha (mil e quinhentos hectares);
 ......................................................................................................................................
§ 2o-A – As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dispensadas de autorização 
legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos:
 .....................................................................................................................................”

Art. 40. A Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 167.  ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
II –  ...............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
24. do destaque de imóvel de gleba pública originária.”
“Art. 176.  ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
§ 5o Nas hipóteses do § 3o caberá ao Incra certificar que a poligonal objeto do 
memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro 
georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato 
normativo próprio.
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§ 6o A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente 
apenas ao seu perímetro originário.
§ 7o Não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de 
glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que 
somente ocorrerá a cada 3 (três) anos, contados a partir do primeiro destaque, 
englobando todos os destaques realizados no período.”
“Art. 250.  ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
IV – a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão 
de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de 
domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para 
fins de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público.”

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Tarso Genro – Guido Mantega – Paulo Bernardo 
Silva – Carlos Minc – Guilherme Cassel – Márcio Fortes de Almeida

Promulgada em 25/6/2009 e publicada no DOU de 26/06/2009.
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Lei no 11.326/2006

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à for-
mulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais.1

Art. 2o A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura Familiar 
e Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua for-
mulação e implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas 
voltadas para a reforma agrária.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor fa-
miliar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, 
aos seguintes requisitos:2

I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II – utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;
IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

1 NE: a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura 
Familiar (AIAF).
2 Leis nos 12.512/2011 e 12.058/2009.
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§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 
condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal 
por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 2o São também beneficiários desta Lei:
I – silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata 

o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 
sustentável daqueles ambientes;

II – aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata 
o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha 
(dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando 
a exploração se efetivar em tanques-rede;

III – extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos inci-
sos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio 
rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV – pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos 
I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente;

V – povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos II, III e IV do caput do art. 3o;

VI – integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais 
povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e 
IV do caput do art. 3o.

§ 3o O Conselho Monetário Nacional – CMN pode estabelecer critérios e condições 
adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos 
agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes 
segmentos.

§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações 
que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de coo-
perados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada 
oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN.

Art. 4o A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios:

I – descentralização;
II – sustentabilidade ambiental, social e econômica;
III – equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, ge-

ração e etnia;



180 Coleção Ambiental

IV – participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da 
política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais.

Art. 5o Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e Em-
preendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, 
de forma a compatibilizar as seguintes áreas:

I – crédito e fundo de aval;
II – infraestrutura e serviços;
III – assistência técnica e extensão rural;
IV – pesquisa;
V – comercialização;
VI – seguro;
VII – habitação;
VIII – legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária;
IX – cooperativismo e associativismo;
X – educação, capacitação e profissionalização;
XI – negócios e serviços rurais não agrícolas;
XII – agroindustrialização.

Art. 6o O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua apli-
cação.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de julho de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guilherme Cassel

Promulgada em 24/7/2006 e publicada no DOU de 25/7/2006.
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Lei no 11.284/2006

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; 
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal 
Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal 
– FNDF; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 
de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 
de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – Disposições Preliminares
CAPÍTULO ÚNICO – Dos Princípios e Definições

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a gestão de florestas públicas para produção sustentá-
vel, institui o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, na estrutura do Ministério do Meio 
Ambiente, e cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF.1

Art. 2o Constituem princípios da gestão de florestas públicas:
I – a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e valores cul-

turais associados, bem como do patrimônio público;
II – o estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das 

florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sus-
tentável local, regional e de todo o País;

III – o respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, de 
acesso às florestas públicas e aos benefícios decorrentes de seu uso e conservação;

1 Ver Decreto no 7.167/2010.
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IV – a promoção do processamento local e o incentivo ao incremento da agregação 
de valor aos produtos e serviços da floresta, bem como à diversificação industrial, ao 
desenvolvimento tecnológico, à utilização e à capacitação de empreendedores locais 
e da mão de obra regional;

V – o acesso livre de qualquer indivíduo às informações referentes à gestão de 
florestas públicas, nos termos da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003;

VI – a promoção e difusão da pesquisa florestal, faunística e edáfica, relacionada 
à conservação, à recuperação e ao uso sustentável das florestas;

VII – o fomento ao conhecimento e a promoção da conscientização da população 
sobre a importância da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos 
recursos florestais;

VIII – a garantia de condições estáveis e seguras que estimulem investimentos de 
longo prazo no manejo, na conservação e na recuperação das florestas.

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão as adaptações ne-
cessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender às peculiaridades 
das diversas modalidades de gestão de florestas públicas.

§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e 
em relação às florestas públicas sob sua jurisdição, poderão elaborar normas supletivas 
e complementares e estabelecer padrões relacionados à gestão florestal.

Art. 3o Para os fins do disposto nesta Lei, consideram-se:
I – florestas públicas: florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos 

biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, 
do Distrito Federal ou das entidades da administração indireta;

II – recursos florestais: elementos ou características de determinada floresta, po-
tencial ou efetivamente geradores de produtos ou serviços florestais;

III – produtos florestais: produtos madeireiros e não madeireiros gerados pelo 
manejo florestal sustentável;

IV – serviços florestais: turismo e outras ações ou benefícios decorrentes do manejo 
e conservação da floresta, não caracterizados como produtos florestais;

V – ciclo: período decorrido entre 2 (dois) momentos de colheita de produtos 
florestais numa mesma área;

VI – manejo florestal sustentável: administração da floresta para a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sus-
tentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alter-
nativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e 
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subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de 
natureza florestal;

VII – concessão florestal: delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito 
de praticar manejo florestal sustentável para exploração de produtos e serviços numa 
unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que 
atenda às exigências do respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

VIII – unidade de manejo: perímetro definido a partir de critérios técnicos, so-
cioculturais, econômicos e ambientais, localizado em florestas públicas, objeto de um 
Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, podendo conter áreas degradadas para 
fins de recuperação por meio de plantios florestais;

IX – lote de concessão florestal: conjunto de unidades de manejo a serem licitadas;
X – comunidades locais: populações tradicionais e outros grupos humanos, organi-

zados por gerações sucessivas, com estilo de vida relevante à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica;

XI – auditoria florestal: ato de avaliação independente e qualificada de atividades 
florestais e obrigações econômicas, sociais e ambientais assumidas de acordo com o 
PMFS e o contrato de concessão florestal, executada por entidade reconhecida pelo 
órgão gestor, mediante procedimento administrativo específico;

XII – inventário amostral: levantamento de informações qualitativas e quantitativas 
sobre determinada floresta, utilizando-se processo de amostragem;

XIII – órgão gestor: órgão ou entidade do poder concedente com a competência 
de disciplinar e conduzir o processo de outorga da concessão florestal;

XIV – órgão consultivo: órgão com representação do Poder Público e da sociedade civil, 
com a finalidade de assessorar, avaliar e propor diretrizes para a gestão de florestas públicas;

XV – poder concedente: União, Estado, Distrito Federal ou Município.

TÍTULO II – Da Gestão de Florestas Públicas para Produção Sustentável
CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 4o A gestão de florestas públicas para produção sustentável compreende:
I – a criação de florestas nacionais, estaduais e municipais, nos termos do art. 17 

da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e sua gestão direta;
II – a destinação de florestas públicas às comunidades locais, nos termos do art. 6o 

desta Lei;
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III – a concessão florestal, incluindo florestas naturais ou plantadas e as unidades 
de manejo das áreas protegidas referidas no inciso I do caput deste artigo.

CAPÍTULO II – Da Gestão Direta

Art. 5o O Poder Público poderá exercer diretamente a gestão de florestas nacionais, 
estaduais e municipais criadas nos termos do art. 17 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000, sendo-lhe facultado, para execução de atividades subsidiárias, firmar convênios, 
termos de parceria, contratos ou instrumentos similares com terceiros, observados os 
procedimentos licitatórios e demais exigências legais pertinentes.

§ 1o A duração dos contratos e instrumentos similares a que se refere o caput deste 
artigo fica limitada a 120 (cento e vinte) meses.

§ 2o Nas licitações para as contratações de que trata este artigo, além do preço, 
poderá ser considerado o critério da melhor técnica previsto no inciso II do caput do 
art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III – Da Destinação às Comunidades Locais

Art. 6o Antes da realização das concessões florestais, as florestas públicas ocupadas ou 
utilizadas por comunidades locais serão identificadas para a destinação, pelos órgãos 
competentes, por meio de:

I – criação de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, 
observados os requisitos previstos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000;

II – concessão de uso, por meio de projetos de assentamento florestal, de desen-
volvimento sustentável, agroextrativistas ou outros similares, nos termos do art. 189 
da Constituição Federal e das diretrizes do Programa Nacional de Reforma Agrária;

III – outras formas previstas em lei.
§ 1o A destinação de que trata o caput deste artigo será feita de forma não onerosa 

para o beneficiário e efetuada em ato administrativo próprio, conforme previsto em 
legislação específica.

§ 2o Sem prejuízo das formas de destinação previstas no caput deste artigo, as 
comunidades locais poderão participar das licitações previstas no Capítulo IV deste 
Título, por meio de associações comunitárias, cooperativas ou outras pessoas jurídicas 
admitidas em lei.
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§ 3o O Poder Público poderá, com base em condicionantes socioambientais defini-
das em regulamento, regularizar posses de comunidades locais sobre as áreas por elas 
tradicionalmente ocupadas ou utilizadas, que sejam imprescindíveis à conservação 
dos recursos ambientais essenciais para sua reprodução física e cultural, por meio de 
concessão de direito real de uso ou outra forma admitida em lei, dispensada licitação.

CAPÍTULO IV – Das Concessões Florestais
SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 7o A concessão florestal será autorizada em ato do poder concedente e formalizada 
mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes 
e do edital de licitação.

Parágrafo único. Os relatórios ambientais preliminares, licenças ambientais, relató-
rios de impacto ambiental, contratos, relatórios de fiscalização e de auditorias e outros 
documentos relevantes do processo de concessão florestal serão disponibilizados por 
meio da Rede Mundial de Computadores, sem prejuízo do disposto no art. 25 desta Lei.

Art. 8o A publicação do edital de licitação de cada lote de concessão florestal deverá 
ser precedida de audiência pública, por região, realizada pelo órgão gestor, nos termos 
do regulamento, sem prejuízo de outras formas de consulta pública.

Art. 9o São elegíveis para fins de concessão as unidades de manejo previstas no Plano 
Anual de Outorga Florestal.

SEÇÃO II – Do Plano Anual de Outorga Florestal

Art. 10. O Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF, proposto pelo órgão gestor e 
definido pelo poder concedente, conterá a descrição de todas as florestas públicas a 
serem submetidas a processos de concessão no ano em que vigorar.

§ 1o O Paof será submetido pelo órgão gestor à manifestação do órgão consultivo 
da respectiva esfera de governo.

§ 2o A inclusão de áreas de florestas públicas sob o domínio da União no Paof 
requer manifestação prévia da Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.
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§ 3o O Paof deverá ser previamente apreciado pelo Conselho de Defesa Nacional 
quando estiverem incluídas áreas situadas na faixa de fronteira definida no § 2o do 
art. 20 da Constituição Federal.

§ 4o (Vetado)

Art. 11. O Paof para concessão florestal considerará:
I – as políticas e o planejamento para o setor florestal, a reforma agrária, a regulari-

zação fundiária, a agricultura, o meio ambiente, os recursos hídricos, o ordenamento 
territorial e o desenvolvimento regional;

II – o Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE nacional e estadual e demais ins-
trumentos que disciplinam o uso, a ocupação e a exploração dos recursos ambientais;

III – a exclusão das unidades de conservação de proteção integral, das reservas de 
desenvolvimento sustentável, das reservas extrativistas, das reservas de fauna e das áreas 
de relevante interesse ecológico, salvo quanto a atividades expressamente admitidas 
no plano de manejo da unidade de conservação;

IV – a exclusão das terras indígenas, das áreas ocupadas por comunidades locais e 
das áreas de interesse para a criação de unidades de conservação de proteção integral;

V – as áreas de convergência com as concessões de outros setores, conforme re-
gulamento;

VI – as normas e as diretrizes governamentais relativas à faixa de fronteira e outras 
áreas consideradas indispensáveis para a defesa do território nacional;

VII – as políticas públicas dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1o Além do disposto no caput deste artigo, o Paof da União considerará os Paofs 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 2o O Paof deverá prever zonas de uso restrito destinadas às comunidades locais.
§ 3o O Paof deve conter disposições relativas ao planejamento do monitoramento 

e fiscalização ambiental a cargo dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA, incluindo a estimativa dos recursos humanos e financeiros necessários 
para essas atividades.

SEÇÃO III – Do Processo de Outorga

Art. 12. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justi-
ficando a conveniência da concessão florestal, caracterizando seu objeto e a unidade 
de manejo.
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Art. 13. As licitações para concessão florestal observarão os termos desta Lei e, 
supletivamente, da legislação própria, respeitados os princípios da legalidade, mora-
lidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação 
ao instrumento convocatório.

§ 1o As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade concor-
rência e outorgadas a título oneroso.

§ 2o Nas licitações para concessão florestal, é vedada a declaração de inexigibilidade 
prevista no art. 25 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

SEÇÃO IV – Do Objeto da Concessão

Art. 14. A concessão florestal terá como objeto a exploração de produtos e serviços 
florestais, contratualmente especificados, em unidade de manejo de floresta pública, 
com perímetro georreferenciado, registrada no respectivo cadastro de florestas públicas 
e incluída no lote de concessão florestal.

Parágrafo único. Fica instituído o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, inter-
ligado ao Sistema Nacional de Cadastro Rural e integrado:

I – pelo Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União;
II – pelos cadastros de florestas públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.

Art. 15. O objeto de cada concessão será fixado no edital, que definirá os produtos 
florestais e serviços cuja exploração será autorizada.

Art. 16. A concessão florestal confere ao concessionário somente os direitos expres-
samente previstos no contrato de concessão.

§ 1o É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito da concessão 
florestal:

I – titularidade imobiliária ou preferência em sua aquisição;
II – acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento, bio-

prospecção ou constituição de coleções;
III – uso dos recursos hídricos acima do especificado como insignificante, nos 

termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997;
IV – exploração dos recursos minerais;
V – exploração de recursos pesqueiros ou da fauna silvestre;
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VI – comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em 
florestas naturais.

§ 2o No caso de reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para uso al-
ternativo do solo, o direito de comercializar créditos de carbono poderá ser incluído 
no objeto da concessão, nos termos de regulamento.

§ 3o O manejo da fauna silvestre pelas comunidades locais observará a legislação 
específica.

Art. 17. Os produtos de uso tradicional e de subsistência para as comunidades lo-
cais serão excluídos do objeto da concessão e explicitados no edital, juntamente com 
a definição das restrições e da responsabilidade pelo manejo das espécies das quais 
derivam esses produtos, bem como por eventuais prejuízos ao meio ambiente e ao 
poder concedente.

SEÇÃO V – Do Licenciamento Ambiental

Art. 18. A licença prévia para uso sustentável da unidade de manejo será reque-
rida pelo órgão gestor, mediante a apresentação de relatório ambiental preliminar 
ao órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA.

§ 1o Nos casos potencialmente causadores de significativa degradação do meio 
ambiente, assim considerados, entre outros aspectos, em função da escala e da inten-
sidade do manejo florestal e da peculiaridade dos recursos ambientais, será exigido 
estudo prévio de impacto ambiental – EIA para a concessão da licença prévia.

§ 2o O órgão ambiental licenciador poderá optar pela realização de relatório am-
biental preliminar e EIA que abranjam diferentes unidades de manejo integrantes de 
um mesmo lote de concessão florestal, desde que as unidades se situem no mesmo 
ecossistema e no mesmo Estado.

§ 3o Os custos do relatório ambiental preliminar e do EIA serão ressarcidos pelo 
concessionário ganhador da licitação, na forma do art. 24 desta Lei.

§ 4o A licença prévia autoriza a elaboração do PMFS e, no caso de unidade de 
manejo inserida no Paof, a licitação para a concessão florestal.

§ 5o O início das atividades florestais na unidade de manejo somente poderá ser 
efetivado com a aprovação do respectivo PMFS pelo órgão competente do Sisnama e 
a consequente obtenção da licença de operação pelo concessionário.
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§ 6o O processo de licenciamento ambiental para uso sustentável da unidade de 
manejo compreende a licença prévia e a licença de operação, não se lhe aplicando a 
exigência de licença de instalação.

§ 7o Os conteúdos mínimos do relatório ambiental preliminar e do EIA relativos 
ao manejo florestal serão definidos em ato normativo específico.

§ 8o A aprovação do plano de manejo da unidade de conservação referida no inciso 
I do art. 4o desta Lei, nos termos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, substitui a 
licença prévia prevista no caput deste artigo, sem prejuízo da elaboração de EIA nos 
casos previstos no § 1o deste artigo e da observância de outros requisitos do licencia-
mento ambiental.

SEÇÃO VI – Da Habilitação

Art. 19. Além de outros requisitos previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
exige-se para habilitação nas licitações de concessão florestal a comprovação de au-
sência de:

I – débitos inscritos na dívida ativa relativos a infração ambiental nos órgãos com-
petentes integrantes do Sisnama;

II – decisões condenatórias, com trânsito em julgado, em ações penais relativas a 
crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária ou a crime previdenciário, ob-
servada a reabilitação de que trata o art. 93 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal.

§ 1o Somente poderão ser habilitadas nas licitações para concessão florestal em-
presas ou outras pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sede e administração no País.

§ 2o Os órgãos do Sisnama organizarão sistema de informações unificado, tendo em 
vista assegurar a emissão do comprovante requerido no inciso I do caput deste artigo.

SEÇÃO VII – Do Edital de Licitação

Art. 20. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados os 
critérios e as normas gerais da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e conterá, espe-
cialmente:

I – o objeto, com a descrição dos produtos e dos serviços a serem explorados;
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II – a delimitação da unidade de manejo, com localização e topografia, além de 
mapas e imagens de satélite e das informações públicas disponíveis sobre a unidade;

III – os resultados do inventário amostral;
IV – o prazo da concessão e as condições de prorrogação;
V – a descrição da infraestrutura disponível;
VI – as condições e datas para a realização de visitas de reconhecimento das uni-

dades de manejo e levantamento de dados adicionais;
VII – a descrição das condições necessárias à exploração sustentável dos produtos 

e serviços florestais;
VIII – os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assi-

natura do contrato;
IX – o período, com data de abertura e encerramento, o local e o horário em que 

serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração 
dos orçamentos e apresentação das propostas;

X – os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade 
técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;

XI – os critérios, os indicadores, as fórmulas e parâmetros a serem utilizados no 
julgamento da proposta;

XII – o preço mínimo da concessão e os critérios de reajuste e revisão;
XIII – a descrição das garantias financeiras e dos seguros exigidos;
XIV – as características dos bens reversíveis, incluindo as condições em que se 

encontram aqueles já existentes;
XV – as condições de liderança da empresa ou pessoa jurídica responsável, na 

hipótese em que for permitida a participação de consórcio;
XVI – a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas 

no art. 30 desta Lei;
XVII – as condições de extinção do contrato de concessão.
§ 1o As exigências previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão adap-

tadas à escala da unidade de manejo florestal, caso não se justifique a exigência do 
detalhamento.

§ 2o O edital será submetido a audiência pública previamente ao seu lançamento, 
nos termos do art. 8o desta Lei.

Art. 21. As garantias previstas no inciso XIII do art. 20 desta Lei:
I – incluirão a cobertura de eventuais danos causados ao meio ambiente, ao erário 

e a terceiros;
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II – poderão incluir, nos termos de regulamento, a cobertura do desempenho do 
concessionário em termos de produção florestal.

§ 1o O poder concedente exigirá garantias suficientes e compatíveis com os ônus 
e riscos envolvidos nos contratos de concessão florestal.

§ 2o São modalidades de garantia:
I – caução em dinheiro;
II – títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda;

III – seguro-garantia;
IV – fiança bancária;
V – outras admitidas em lei.
§ 3o Para concessão florestal a pessoa jurídica de pequeno porte, microempresas e 

associações de comunidades locais, serão previstas em regulamento formas alternativas 
de fixação de garantias e preços florestais.

Art. 22. Quando permitida na licitação a participação de pessoa jurídica em con-
sórcio, observar-se-ão, adicionalmente aos requisitos referidos no art. 19 desta Lei, 
os seguintes requisitos:

I – comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de con-
sórcio, subscrito pelas consorciadas;

II – indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança esti-
puladas no edital e será a representante das consorciadas perante o poder concedente;

III – apresentação dos documentos de que trata o inciso X do caput do art. 20 desta 
Lei, por parte de cada consorciada;

IV – comprovação de cumprimento da exigência constante do inciso XV do caput 
do art. 20 desta Lei;

V – impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, 
por intermédio de mais de 1 (um) consórcio ou isoladamente.

§ 1o O licitante vencedor ficará obrigado a promover, antes da celebração do con-
trato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no 
inciso I do caput deste artigo.

§ 2o A pessoa jurídica líder do consórcio é responsável pelo cumprimento do 
contrato de concessão perante o poder concedente, sem prejuízo da responsabilidade 
solidária das demais consorciadas.
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§ 3o As alterações na constituição dos consórcios deverão ser submetidas pre-
viamente ao poder concedente para a verificação da manutenção das condições de 
habilitação, sob pena de rescisão do contrato de concessão.

Art. 23. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, determinar 
que o licitante vencedor, no caso de consórcio, constitua-se em empresa antes da 
celebração do contrato.

Art. 24. Os estudos, levantamentos, projetos, obras, despesas ou investimentos já 
efetuados na unidade de manejo e vinculados ao processo de licitação para concessão, 
realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos 
interessados.

§ 1o O edital de licitação indicará os itens, entre os especificados no caput deste 
artigo, e seus respectivos valores, que serão ressarcidos pelo vencedor da licitação.

§ 2o As empresas de pequeno porte, microempresas e associações de comunidades 
locais ficarão dispensadas do ressarcimento previsto no § 1o deste artigo.

Art. 25. É assegurado a qualquer pessoa o acesso aos contratos, decisões ou pareceres 
relativos à licitação ou às próprias concessões.

SEÇÃO VIII – Dos Critérios de Seleção

Art. 26. No julgamento da licitação, a melhor proposta será considerada em razão 
da combinação dos seguintes critérios:

I – o maior preço ofertado como pagamento ao poder concedente pela outorga da 
concessão florestal;

II – a melhor técnica, considerando:
a) o menor impacto ambiental;
b) os maiores benefícios sociais diretos;
c) a maior eficiência;
d) a maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da con-

cessão.
§ 1o A aplicação dos critérios descritos nos incisos I e II do caput deste artigo será 

previamente estabelecida no edital de licitação, com regras e fórmulas precisas para 
avaliação ambiental, econômica, social e financeira.
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§ 2o Para fins de aplicação do disposto no inciso II do caput deste artigo, o edital 
de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.

§ 3o O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou 
financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação.

SEÇÃO IX – Do Contrato de Concessão

Art. 27. Para cada unidade de manejo licitada, será assinado um contrato de concessão 
exclusivo com um único concessionário, que será responsável por todas as obrigações 
nele previstas, além de responder pelos prejuízos causados ao poder concedente, ao 
meio ambiente ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelos órgãos competentes 
exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput deste artigo, o conces-
sionário poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes ou 
subsidiárias ao manejo florestal sustentável dos produtos e à exploração dos serviços 
florestais concedidos.

§ 2o As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pelo concessionário serão 
regidas pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os 
terceiros contratados pelo concessionário e o poder concedente.

§ 3o A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento 
das normas regulamentares relacionadas a essas atividades.

§ 4o É vedada a subconcessão na concessão florestal.

Art. 28. A transferência do controle societário do concessionário sem prévia anu-
ência do poder concedente implicará a rescisão do contrato e a aplicação das sanções 
contratuais, sem prejuízo da execução das garantias oferecidas.

Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência referida no caput deste artigo, 
o pretendente deverá:

I – atender às exigências da habilitação estabelecidas para o concessionário;
II – comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

Art. 29. Nos contratos de financiamento, os concessionários poderão oferecer em 
garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a 
operacionalização e a continuidade da execução, pelo concessionário, do PMFS ou 
das demais atividades florestais.
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Parágrafo único. O limite previsto no caput deste artigo será definido pelo órgão 
gestor.

Art. 30. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
I – ao objeto, com a descrição dos produtos e dos serviços a serem explorados e 

da unidade de manejo;
II – ao prazo da concessão;
III – ao prazo máximo para o concessionário iniciar a execução do PMFS;
IV – ao modo, à forma, às condições e aos prazos da realização das auditorias 

florestais;
V – ao modo, à forma e às condições de exploração de serviços e prática do manejo 

florestal;
VI – aos critérios, aos indicadores, às fórmulas e aos parâmetros definidores da 

qualidade do meio ambiente;
VII – aos critérios máximos e mínimos de aproveitamento dos recursos florestais;
VIII – às ações de melhoria e recuperação ambiental na área da concessão e seu 

entorno assumidas pelo concessionário;
IX – às ações voltadas ao benefício da comunidade local assumidas pelo conces-

sionário;
X – aos preços e aos critérios e procedimentos para reajuste e revisão;
XI – aos direitos e às obrigações do poder concedente e do concessionário, inclusive 

os relacionados a necessidades de alterações futuras e modernização, aperfeiçoamento 
e ampliação dos equipamentos, infraestrutura e instalações;

XII – às garantias oferecidas pelo concessionário;
XIII – à forma de monitoramento e avaliação das instalações, dos equipamentos, 

dos métodos e práticas de execução do manejo florestal sustentável e exploração de 
serviços;

XIV – às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o concessionário 
e sua forma de aplicação;

XV – aos casos de extinção do contrato de concessão;
XVI – aos bens reversíveis;
XVII – às condições para revisão e prorrogação;
XVIII – à obrigatoriedade, à forma e à periodicidade da prestação de contas do 

concessionário ao poder concedente;
XIX – aos critérios de bonificação para o concessionário que atingir melhores índices 

de desempenho socioambiental que os previstos no contrato, conforme regulamento;
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XX – ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
§ 1o No exercício da fiscalização, o órgão gestor terá acesso aos dados relativos à 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do con-
cessionário, respeitando-se os limites do sigilo legal ou constitucionalmente previsto.

§ 2o Sem prejuízo das atribuições dos órgãos do Sisnama responsáveis pelo controle 
e fiscalização ambiental, o órgão gestor poderá suspender a execução de atividades 
desenvolvidas em desacordo com o contrato de concessão, devendo, nessa hipótese, 
determinar a imediata correção das irregularidades identificadas.

§ 3o A suspensão de que trata o § 2o deste artigo não isenta o concessionário do 
cumprimento das demais obrigações contratuais.

§ 4o As obrigações previstas nos incisos V a IX do caput deste artigo são de relevante 
interesse ambiental, para os efeitos do art. 68 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 31. Incumbe ao concessionário:
I – elaborar e executar o PMFS, conforme previsto nas normas técnicas aplicáveis 

e especificações do contrato;
II – evitar ações ou omissões passíveis de gerar danos ao ecossistema ou a qualquer 

de seus elementos;
III – informar imediatamente a autoridade competente no caso de ações ou omissões 

próprias ou de terceiros ou fatos que acarretem danos ao ecossistema, a qualquer de 
seus elementos ou às comunidades locais;

IV – recuperar as áreas degradadas, quando identificado o nexo de causalidade 
entre suas ações ou omissões e os danos ocorridos, independentemente de culpa ou 
dolo, sem prejuízo das responsabilidades contratuais, administrativas, civis ou penais;

V – cumprir e fazer cumprir as normas de manejo florestal, as regras de exploração 
de serviços e as cláusulas contratuais da concessão;

VI – garantir a execução do ciclo contínuo, iniciada dentro do prazo máximo 
fixado no edital;

VII – buscar o uso múltiplo da floresta, nos limites contratualmente definidos e 
observadas as restrições aplicáveis às áreas de preservação permanente e as demais 
exigências da legislação ambiental;

VIII – realizar as benfeitorias necessárias na unidade de manejo;
IX – executar as atividades necessárias à manutenção da unidade de manejo e da 

infraestrutura;
X – comercializar o produto florestal auferido do manejo;
XI – executar medidas de prevenção e controle de incêndios;
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XII – monitorar a execução do PMFS;
XIII – zelar pela integridade dos bens e benfeitorias vinculados à unidade de ma-

nejo concedida;
XIV – manter atualizado o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
XV – elaborar e disponibilizar o relatório anual sobre a gestão dos recursos florestais 

ao órgão gestor, nos termos definidos no contrato;
XVI – permitir amplo e irrestrito acesso aos encarregados da fiscalização e audi-

toria, a qualquer momento, às obras, aos equipamentos e às instalações da unidade 
de manejo, bem como à documentação necessária para o exercício da fiscalização;

XVII – realizar os investimentos ambientais e sociais definidos no contrato de concessão.
§ 1o As benfeitorias permanentes reverterão sem ônus ao titular da área ao final 

do contrato de concessão, ressalvados os casos previstos no edital de licitação e no 
contrato de concessão.

§ 2o Como requisito indispensável para o início das operações de exploração de 
produtos e serviços florestais, o concessionário deverá contar com o PMFS aprovado 
pelo órgão competente do Sisnama.

§ 3o Findo o contrato de concessão, o concessionário fica obrigado a devolver 
a unidade de manejo ao poder concedente nas condições previstas no contrato de 
concessão, sob pena de aplicação das devidas sanções contratuais e administrativas, 
bem como da responsabilização nas esferas penal e civil, inclusive a decorrente da Lei 
no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 32. O PMFS deverá apresentar área geograficamente delimitada destinada à 
reserva absoluta, representativa dos ecossistemas florestais manejados, equivalente 
a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total da área concedida, para conservação da 
biodiversidade e avaliação e monitoramento dos impactos do manejo florestal.

§ 1o Para efeito do cálculo do percentual previsto no caput deste artigo, não serão 
computadas as áreas de preservação permanente.

§ 2o A área de reserva absoluta não poderá ser objeto de qualquer tipo de explo-
ração econômica.

§ 3o A área de reserva absoluta poderá ser definida pelo órgão gestor previamente 
à elaboração do PMFS.

Art. 33. Para fins de garantir o direito de acesso às concessões florestais por pessoas 
jurídicas de pequeno porte, micro e médias empresas, serão definidos no Paof, nos 
termos de regulamento, lotes de concessão, contendo várias unidades de manejo de 
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tamanhos diversos, estabelecidos com base em critérios técnicos, que deverão con-
siderar as condições e as necessidades do setor florestal, as peculiaridades regionais, 
a estrutura das cadeias produtivas, as infraestruturas locais e o acesso aos mercados.

Art. 34. Sem prejuízo da legislação pertinente à proteção da concorrência e de outros 
requisitos estabelecidos em regulamento, deverão ser observadas as seguintes salva-
guardas para evitar a concentração econômica:

I – em cada lote de concessão florestal, não poderão ser outorgados a cada conces-
sionário, individualmente ou em consórcio, mais de 2 (dois) contratos;

II – cada concessionário, individualmente ou em consórcio, terá um limite percen-
tual máximo de área de concessão florestal, definido no Paof.

Parágrafo único. O limite previsto no inciso II do caput deste artigo será aplicado 
sobre o total da área destinada à concessão florestal pelo Paof e pelos planos anuais 
de outorga em execução aprovados nos anos anteriores.

Art. 35. O prazo dos contratos de concessão florestal será estabelecido de acordo com 
o ciclo de colheita ou exploração, considerando o produto ou grupo de produtos com 
ciclo mais longo incluído no objeto da concessão, podendo ser fixado prazo equivalente 
a, no mínimo, um ciclo e, no máximo, 40 (quarenta) anos.

Parágrafo único. O prazo dos contratos de concessão exclusivos para exploração 
de serviços florestais será de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 20 (vinte) anos.

SEÇÃO X – Dos Preços Florestais

Art. 36. O regime econômico e financeiro da concessão florestal, conforme estabe-
lecido no respectivo contrato, compreende:

I – o pagamento de preço calculado sobre os custos de realização do edital de 
licitação da concessão florestal da unidade de manejo;

II – o pagamento de preço, não inferior ao mínimo definido no edital de licitação, 
calculado em função da quantidade de produto ou serviço auferido do objeto da 
concessão ou do faturamento líquido ou bruto;

III – a responsabilidade do concessionário de realizar outros investimentos previstos 
no edital e no contrato;

IV – a indisponibilidade, pelo concessionário, salvo disposição contratual, dos bens 
considerados reversíveis.
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§ 1o O preço referido no inciso I do caput deste artigo será definido no edital de 
licitação e poderá ser parcelado em até 1 (um) ano, com base em critérios técnicos e 
levando-se em consideração as peculiaridades locais.

§ 2o A definição do preço mínimo no edital deverá considerar:
I – o estímulo à competição e à concorrência;
II – a garantia de condições de competição do manejo em terras privadas;
III – a cobertura dos custos do sistema de outorga;
IV – a geração de benefícios para a sociedade, aferidos inclusive pela renda gerada;
V – o estímulo ao uso múltiplo da floresta;
VI – a manutenção e a ampliação da competitividade da atividade de base florestal;
VII – as referências internacionais aplicáveis.
§ 3o Será fixado, nos termos de regulamento, valor mínimo a ser exigido anualmente 

do concessionário, independentemente da produção ou dos valores por ele auferidos 
com a exploração do objeto da concessão.

§ 4o O valor mínimo previsto no § 3o deste artigo integrará os pagamentos anuais 
devidos pelo concessionário para efeito do pagamento do preço referido no inciso II 
do caput deste artigo.

§ 5o A soma dos valores pagos com base no § 3o deste artigo não poderá ser su-
perior a 30% (trinta por cento) do preço referido no inciso II do caput deste artigo.

Art. 37. O preço referido no inciso II do caput do art. 36 desta Lei compreende:
I – o valor estabelecido no contrato de concessão;
II – os valores resultantes da aplicação dos critérios de revisão ou de reajuste, nas 

condições do respectivo contrato, definidos em ato específico do órgão gestor.
Parágrafo único. A divulgação do ato a que se refere o inciso II do caput deste 

artigo deverá preceder a data de pagamento do preço em, no mínimo, 30 (trinta) dias.

Art. 38. O contrato de concessão referido no art. 27 desta Lei poderá prever o com-
promisso de investimento mínimo anual do concessionário, destinado à modernização 
da execução dos PMFS, com vistas na sua sustentabilidade.

Art. 39. Os recursos financeiros oriundos dos preços da concessão florestal de unida-
des localizadas em áreas de domínio da União serão distribuídos da seguinte forma:2

I – o valor referido no § 3o do art. 36 desta Lei será destinado:

2 Lei no 11.516/2007.
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a) 70% (setenta por cento) ao órgão gestor para a execução de suas atividades;
b) 30% (trinta por cento) ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-

sos Naturais Renováveis – IBAMA, para utilização restrita em atividades de controle 
e fiscalização ambiental de atividades florestais, de unidades de conservação e do 
desmatamento;

II – o preço pago, excluído o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo, 
terá a seguinte destinação:

a) Estados: 30% (trinta por cento), destinados proporcionalmente à distribuição da 
floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção da 
utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir 
com a finalidade deste aporte;

b) Municípios: 30% (trinta por cento), destinados proporcionalmente à distribuição 
da floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção 
da utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir 
com a finalidade deste aporte;

c) Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF: 40% (quarenta por 
cento).

§ 1o Quando os recursos financeiros forem oriundos dos preços da concessão flo-
restal de unidades localizadas em florestas nacionais criadas pela União nos termos do 
art. 17 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, serão distribuídos da seguinte forma:

I – o valor referido no § 3o do art. 36 desta Lei será destinado ao órgão gestor para 
a execução de suas atividades;

II – o preço pago, excluído o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo, 
terá a seguinte destinação:

a) Instituto Chico Mendes: 40% (quarenta por cento), para utilização restrita na 
gestão das unidades de conservação de uso sustentável;

b) Estados: 20% (vinte por cento), destinados proporcionalmente à distribuição da 
floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção da 
utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir 
com a finalidade deste aporte;

c) Municípios: 20% (vinte por cento), destinados proporcionalmente à distribuição 
da floresta pública outorgada em suas respectivas jurisdições, para o apoio e promoção 
da utilização sustentável dos recursos florestais, sempre que o ente beneficiário cumprir 
com a finalidade deste aporte;

d) FNDF: 20% (vinte por cento).
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§ 2o (Vetado)
§ 3o O repasse dos recursos a Estados e Municípios previsto neste artigo será con-

dicionado à instituição de conselho de meio ambiente pelo respectivo ente federativo, 
com participação social, e à aprovação, por este conselho:

I – do cumprimento das metas relativas à aplicação desses recursos referentes ao 
ano anterior;

II – da programação da aplicação dos recursos do ano em curso.

Art. 40. Os recursos financeiros oriundos dos preços de cada concessão florestal da 
União serão depositados e movimentados exclusivamente por intermédio dos meca-
nismos da conta única do Tesouro Nacional, na forma do regulamento.

§ 1o O Tesouro Nacional, trimestralmente, repassará aos Estados e Municípios os 
recursos recebidos de acordo com o previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput 
e nas alíneas “b” e “c” do inciso II do § 1o, ambos do art. 39 desta Lei.

§ 2o O Órgão Central de Contabilidade da União editará as normas gerais relativas 
à consolidação das contas públicas aplicáveis aos recursos financeiros oriundos da 
concessão florestal e à sua distribuição.

SEÇÃO XI – Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal

Art. 41. Fica criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF, de 
natureza contábil, gerido pelo órgão gestor federal, destinado a fomentar o desenvol-
vimento de atividades sustentáveis de base florestal no Brasil e a promover a inovação 
tecnológica do setor.

§ 1o Os recursos do FNDF serão aplicados prioritariamente em projetos nas se-
guintes áreas:

I – pesquisa e desenvolvimento tecnológico em manejo florestal;
II – assistência técnica e extensão florestal;
III – recuperação de áreas degradadas com espécies nativas;
IV – aproveitamento econômico racional e sustentável dos recursos florestais;
V – controle e monitoramento das atividades florestais e desmatamentos;
VI – capacitação em manejo florestal e formação de agentes multiplicadores em 

atividades florestais;
VII – educação ambiental;
VIII – proteção ao meio ambiente e conservação dos recursos naturais.
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§ 2o O FNDF contará com um conselho consultivo, com participação dos entes 
federativos e da sociedade civil, com a função de opinar sobre a distribuição dos seus 
recursos e a avaliação de sua aplicação.

§ 3o Aplicam-se aos membros do conselho de que trata o § 2o deste artigo as res-
trições previstas no art. 59 desta Lei.

§ 4o Adicionalmente aos recursos previstos na alínea “c” do inciso II do caput e 
na alínea “d” do inciso II do § 1o, ambos do art. 39 desta Lei, constituem recursos do 
FNDF a reversão dos saldos anuais não aplicados, doações realizadas por entidades 
nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, e outras fontes de recursos que lhe 
forem especificamente destinadas, inclusive orçamentos compartilhados com outros 
entes da Federação.

§ 5o É vedada ao FNDF a prestação de garantias.
§ 6o Será elaborado plano anual de aplicação regionalizada dos recursos do FNDF, 

devendo o relatório de sua execução integrar o relatório anual de que trata o § 2o do 
art. 53 desta Lei, no âmbito da União.

§ 7o Os recursos do FNDF somente poderão ser destinados a projetos de órgãos 
e entidades públicas, ou de entidades privadas sem fins lucrativos.

§ 8o A aplicação dos recursos do FNDF nos projetos de que trata o inciso I do § 1o 
deste artigo será feita prioritariamente em entidades públicas de pesquisa.

§ 9o A aplicação dos recursos do FNDF nos projetos de que trata o § 1o deste artigo 
poderá abranger comunidades indígenas, sem prejuízo do atendimento de comunida-
des locais e outros beneficiários e observado o disposto no § 7o deste artigo.

SEÇÃO XII – Das Auditorias Florestais

Art. 42. Sem prejuízo das ações de fiscalização ordinárias, as concessões serão sub-
metidas a auditorias florestais, de caráter independente, em prazos não superiores a 3 
(três) anos, cujos custos serão de responsabilidade do concessionário.

§ 1o Em casos excepcionais, previstos no edital de licitação, nos quais a escala da 
atividade florestal torne inviável o pagamento dos custos das auditorias florestais pelo 
concessionário, o órgão gestor adotará formas alternativas de realização das auditorias, 
conforme regulamento.

§ 2o As auditorias apresentarão suas conclusões em um dos seguintes termos:
I – constatação de regular cumprimento do contrato de concessão, a ser devida-

mente validada pelo órgão gestor;
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II – constatação de deficiências sanáveis, que condiciona a manutenção contratual 
ao saneamento de todos os vícios e irregularidades verificados, no prazo máximo de 
6 (seis) meses;

III – constatação de descumprimento, que, devidamente validada, implica a apli-
cação de sanções segundo sua gravidade, incluindo a rescisão contratual, conforme 
esta Lei.

§ 3o As entidades que poderão realizar auditorias florestais serão reconhecidas em 
ato administrativo do órgão gestor.

Art. 43. Qualquer pessoa física ou jurídica, de forma justificada e devidamente assis-
tida por profissionais habilitados, poderá fazer visitas de comprovação às operações 
florestais de campo, sem obstar o regular desenvolvimento das atividades, observados 
os seguintes requisitos:

I – prévia obtenção de licença de visita no órgão gestor;
II – programação prévia com o concessionário.

SEÇÃO XIII – Da Extinção da Concessão

Art. 44. Extingue-se a concessão florestal por qualquer das seguintes causas:
I – esgotamento do prazo contratual;
II – rescisão;
III – anulação;
IV – falência ou extinção do concessionário e falecimento ou incapacidade do 

titular, no caso de empresa individual;
V – desistência e devolução, por opção do concessionário, do objeto da concessão.
§ 1o Extinta a concessão, retornam ao titular da floresta pública todos os bens 

reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto 
no edital e estabelecido em contrato.

§ 2o A extinção da concessão autoriza, independentemente de notificação prévia, 
a ocupação das instalações e a utilização, pelo titular da floresta pública, de todos os 
bens reversíveis.

§ 3o A extinção da concessão pelas causas previstas nos incisos II, IV e V do ca-
put deste artigo autoriza o poder concedente a executar as garantias contratuais, sem 
prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais prevista na Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981.
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§ 4o A devolução de áreas não implicará ônus para o poder concedente, nem 
conferirá ao concessionário qualquer direito de indenização pelos bens reversíveis, 
os quais passarão à propriedade do poder concedente.

§ 5o Em qualquer caso de extinção da concessão, o concessionário fará, por sua 
conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e bens que não sejam objetos de rever-
são, ficando obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades 
e praticar os atos de recuperação ambiental determinados pelos órgãos competentes.

Art. 45. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder 
concedente, a rescisão da concessão, a aplicação das sanções contratuais e a execução 
das garantias, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais prevista na 
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das devidas sanções nas esferas administrativa 
e penal.

§ 1o A rescisão da concessão poderá ser efetuada unilateralmente pelo poder 
concedente, quando:

I – o concessionário descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e re-
gulamentares concernentes à concessão;

II – o concessionário descumprir o PMFS, de forma que afete elementos essenciais 
de proteção do meio ambiente e a sustentabilidade da atividade;

III – o concessionário paralisar a execução do PMFS por prazo maior que o previsto 
em contrato, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior, ou 
as que, com anuência do órgão gestor, visem à proteção ambiental;

IV – descumprimento, total ou parcial, da obrigação de pagamento dos preços 
florestais;

V – o concessionário perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a regular execução do PMFS;

VI – o concessionário não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 
devidos prazos;

VII – o concessionário não atender a notificação do órgão gestor no sentido de 
regularizar o exercício de suas atividades;

VIII – o concessionário for condenado em sentença transitada em julgado por 
crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária, ou por crime previdenciário;

IX – ocorrer fato superveniente de relevante interesse público que justifique a 
rescisão, mediante lei autorizativa específica, com indenização das parcelas de in-
vestimento ainda não amortizadas vinculadas aos bens reversíveis que tenham sido 
realizados;
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X – o concessionário submeter trabalhadores a condições degradantes de trabalho 
ou análogas à de escravo ou explorar o trabalho de crianças e adolescentes.

§ 2o A rescisão do contrato de concessão deverá ser precedida da verificação de 
processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 3o Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes da noti-
ficação do concessionário e a fixação de prazo para correção das falhas e transgressões 
apontadas.

§ 4o Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a res-
cisão será efetuada por ato do poder concedente, sem prejuízo da responsabilização 
administrativa, civil e penal.

§ 5o Rescindido o contrato de concessão, não resultará para o órgão gestor qualquer 
espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compro-
missos com terceiros ou com empregados do concessionário.

§ 6o O Poder Público poderá instituir seguro para cobertura da indenização prevista 
no inciso IX do § 1o deste artigo.

Art. 46. Desistência é o ato formal, irrevogável e irretratável pelo qual o concessionário 
manifesta seu desinteresse pela continuidade da concessão.

§ 1o A desistência é condicionada à aceitação expressa do poder concedente, e 
dependerá de avaliação prévia do órgão competente para determinar o cumprimento 
ou não do PMFS, devendo assumir o desistente o custo dessa avaliação e, conforme 
o caso, as obrigações emergentes.

§ 2o A desistência não desonerará o concessionário de suas obrigações com terceiros.

Art. 47. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do concessio-
nário, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, 
mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.

SEÇÃO XIV – Das Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais

Art. 48. As concessões em florestas nacionais, estaduais e municipais devem observar 
o disposto nesta Lei, na Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e no plano de manejo da 
unidade de conservação.

§ 1o A inserção de unidades de manejo das florestas nacionais, estaduais e muni-
cipais no Paof requer prévia autorização do órgão gestor da unidade de conservação.
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§ 2o Os recursos florestais das unidades de manejo de florestas nacionais, estaduais 
e municipais somente serão objeto de concessão após aprovação do plano de manejo 
da unidade de conservação, nos termos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 3o Para a elaboração do edital e do contrato de concessão florestal das unidades 
de manejo em florestas nacionais, estaduais e municipais, ouvir-se-á o respectivo 
conselho consultivo, constituído nos termos do art. 17, § 5o, da Lei no 9.985, de 18 de 
julho de 2000, o qual acompanhará todas as etapas do processo de outorga.

TÍTULO III – Dos Órgãos Responsáveis pela Gestão e Fiscalização
CAPÍTULO I – Do Poder Concedente

Art. 49. Cabe ao poder concedente, no âmbito de sua competência, formular as estra-
tégias, políticas, planos e programas para a gestão de florestas públicas e, especialmente:

I – definir o Paof;
II – ouvir o órgão consultivo sobre a adoção de ações de gestão de florestas públicas, 

bem como sobre o Paof;
III – definir as áreas a serem submetidas à concessão florestal;
IV – estabelecer os termos de licitação e os critérios de seleção;
V – publicar editais, julgar licitações, promover os demais procedimentos licita-

tórios, definir os critérios para formalização dos contratos para o manejo florestal 
sustentável e celebrar os contratos de concessão florestal;

VI – planejar ações voltadas à disciplina do mercado no setor florestal, quando 
couber.

§ 1o No exercício da competência referida nos incisos IV e V do caput deste artigo, 
o poder concedente poderá delegar ao órgão gestor a operacionalização dos procedi-
mentos licitatórios e a celebração de contratos, nos termos do regulamento.

§ 2o No âmbito federal, o Ministério do Meio Ambiente exercerá as competências 
definidas neste artigo.

CAPÍTULO II – Dos Órgãos do Sisnama Responsáveis pelo Controle e Fiscalização 
Ambiental

Art. 50. Caberá aos órgãos do Sisnama responsáveis pelo controle e fiscalização 
ambiental das atividades florestais em suas respectivas jurisdições:
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I – fiscalizar e garantir a proteção das florestas públicas;
II – efetuar em qualquer momento, de ofício, por solicitação da parte ou por denúncia 

de terceiros, fiscalização da unidade de manejo, independentemente de prévia notificação;
III – aplicar as devidas sanções administrativas em caso de infração ambiental;
IV – expedir a licença prévia para uso sustentável da unidade de manejo das res-

pectivas florestas públicas e outras licenças de sua competência;
V – aprovar e monitorar o PMFS da unidade de manejo das respectivas florestas 

públicas.
§ 1o Em âmbito federal, o Ibama exercerá as atribuições previstas neste artigo.
§ 2o O Ibama deve estruturar formas de atuação conjunta com os órgãos seccio-

nais e locais do Sisnama para a fiscalização e proteção das florestas públicas, podendo 
firmar convênios ou acordos de cooperação.

§ 3o Os órgãos seccionais e locais podem delegar ao IBAMA, mediante convênio 
ou acordo de cooperação, a aprovação e o monitoramento do PMFS das unidades de 
manejo das florestas públicas estaduais ou municipais e outras atribuições.

CAPÍTULO III – Do Órgão Consultivo

Art. 51. Sem prejuízo das atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, fica instituída a Comissão de Gestão de Florestas Públicas, no âmbito do 
Ministério do Meio Ambiente, de natureza consultiva, com as funções de exercer, na 
esfera federal, as atribuições de órgão consultivo previstas por esta Lei e, especialmente:

I – assessorar, avaliar e propor diretrizes para gestão de florestas públicas da União;
II – manifestar-se sobre o Paof da União;
III – exercer as atribuições de órgão consultivo do SFB.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disporão sobre o 

órgão competente para exercer as atribuições de que trata este Capítulo nas respectivas 
esferas de atuação.

Art. 52. A Comissão de Gestão de Florestas Públicas será composta por representantes 
do Poder Público, dos empresários, dos trabalhadores, da comunidade científica, dos 
movimentos sociais e das organizações não governamentais, e terá sua composição e 
seu funcionamento definidos em regulamento.

Parágrafo único. Os membros da Comissão de Gestão de Florestas Públicas exercem 
função não remunerada de interesse público relevante, com precedência, na esfera 
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federal, sobre quaisquer cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, 
farão jus a transporte e diárias.

CAPÍTULO IV – Do Órgão Gestor

Art. 53. Caberá aos órgãos gestores federal, estaduais e municipais, no âmbito de 
suas competências:

I – elaborar proposta de Paof, a ser submetida ao poder concedente;
II – disciplinar a operacionalização da concessão florestal;
III – solicitar ao órgão ambiental competente a licença prévia prevista no art. 18 

desta Lei;
IV – elaborar inventário amostral, relatório ambiental preliminar e outros estudos;
V – publicar editais, julgar licitações, promover os demais procedimentos licitató-

rios, inclusive audiência e consulta pública, definir os critérios para formalização dos 
contratos e celebrá-los com concessionários de manejo florestal sustentável, quando 
delegado pelo poder concedente;

VI – gerir e fiscalizar os contratos de concessão florestal;
VII – dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionários, 

produtores independentes e comunidades locais;
VIII – controlar e cobrar o cumprimento das metas fixadas no contrato de concessão;
IX – fixar os critérios para cálculo dos preços de que trata o art. 36 desta Lei e pro-

ceder à sua revisão e reajuste na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;
X – cobrar e verificar o pagamento dos preços florestais e distribuí-los de acordo 

com esta Lei;
XI – acompanhar e intervir na execução do PMFS, nos casos e condições previstos 

nesta Lei;
XII – fixar e aplicar as penalidades administrativas e contratuais impostas aos 

concessionários, sem prejuízo das atribuições dos órgãos do Sisnama responsáveis 
pelo controle e fiscalização ambiental;

XIII – indicar ao poder concedente a necessidade de extinção da concessão, nos 
casos previstos nesta Lei e no contrato;

XIV – estimular o aumento da qualidade, produtividade, rendimento e conservação 
do meio ambiente nas áreas sob concessão florestal;

XV – dispor sobre a realização de auditorias florestais independentes, conhecer 
seus resultados e adotar as medidas cabíveis, conforme o resultado;
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XVI – disciplinar o acesso às unidades de manejo;
XVII – atuar em estreita cooperação com os órgãos de defesa da concorrência, com 

vistas em impedir a concentração econômica nos serviços e produtos florestais e na 
promoção da concorrência;

XVIII – incentivar a competitividade e zelar pelo cumprimento da legislação de 
defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos 
agentes do setor florestal;

XIX – efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios jurídicos a serem 
celebrados entre concessionários, impondo-lhes restrições à mútua constituição de 
direitos e obrigações, especialmente comerciais, incluindo a abstenção do próprio ato 
ou contrato ilegal;

XX – conhecer e julgar recursos em procedimentos administrativos;
XXI – promover ações para a disciplina dos mercados de produtos florestais e seus 

derivados, em especial para controlar a competição de produtos florestais de origem 
não sustentável;

XXII – reconhecer em ato administrativo as entidades que poderão realizar audi-
torias florestais;

XXIII – estimular a agregação de valor ao produto florestal na região em que for 
explorado.

§ 1o Compete ao órgão gestor a guarda das florestas públicas durante o período de 
pousio entre uma concessão e outra ou, quando por qualquer motivo, houver extinção 
do contrato de concessão.

§ 2o O órgão gestor deverá encaminhar ao poder concedente, ao Poder Legislativo 
e ao conselho de meio ambiente, nas respectivas esferas de governo, relatório anual 
sobre as concessões outorgadas, o valor dos preços florestais, a situação de adimple-
mento dos concessionários, os PMFS e seu estado de execução, as vistorias e auditorias 
florestais realizadas e os respectivos resultados, assim como as demais informações 
relevantes sobre o efetivo cumprimento dos objetivos da gestão de florestas públicas.

§ 3o O relatório previsto no § 2o deste artigo relativo às concessões florestais da 
União deverá ser encaminhado ao Conama e ao Congresso Nacional até 31 de março 
de cada ano.

§ 4o Caberá ao Conama, considerando as informações contidas no relatório refe-
rido no § 3o deste artigo, manifestar-se sobre a adequação do sistema de concessões 
florestais e de seu monitoramento e sugerir os aperfeiçoamentos necessários.

§ 5o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disporão sobre o órgão competen-
te para exercer as atribuições de que trata este Capítulo nas respectivas esferas de atuação.
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TÍTULO IV – Do Serviço Florestal Brasileiro
CAPÍTULO I – Da Criação do Serviço Florestal Brasileiro

Art. 54. Fica criado, na estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço 
Florestal Brasileiro – SFB.

Art. 55. O SFB atua exclusivamente na gestão das florestas públicas e tem por com-
petência:

I – exercer a função de órgão gestor prevista no art. 53 desta Lei, no âmbito federal, 
bem como de órgão gestor do FNDF;

II – apoiar a criação e gestão de programas de treinamento, capacitação, pesquisa 
e assistência técnica para a implementação de atividades florestais, incluindo manejo 
florestal, processamento de produtos florestais e exploração de serviços florestais;

III – estimular e fomentar a prática de atividades florestais sustentáveis madeireira, 
não madeireira e de serviços;

IV – promover estudos de mercado para produtos e serviços gerados pelas florestas;
V – propor planos de produção florestal sustentável de forma compatível com as 

demandas da sociedade;
VI – criar e manter o Sistema Nacional de Informações Florestais integrado ao 

Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente;
VII – gerenciar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, exercendo as seguintes 

funções:
a) organizar e manter atualizado o Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União;
b) adotar as providências necessárias para interligar os cadastros estaduais e mu-

nicipais ao Cadastro Nacional;
VIII – apoiar e atuar em parceria com os seus congêneres estaduais e municipais.
§ 1o No exercício de suas atribuições, o SFB promoverá a articulação com os Esta-

dos, o Distrito Federal e os Municípios, para a execução de suas atividades de forma 
compatível com as diretrizes nacionais de planejamento para o setor florestal e com a 
Política Nacional do Meio Ambiente.

§ 2o Para a concessão das florestas públicas sob a titularidade dos outros entes da Fe-
deração, de órgãos e empresas públicas e de associações de comunidades locais, poderão 
ser firmados convênios com o Ministério do Meio Ambiente, representado pelo SFB.

§ 3o As atribuições previstas nos incisos II a V do caput deste artigo serão exercidas 
sem prejuízo de atividades desenvolvidas por outros órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública federal que atuem no setor.
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CAPÍTULO II – Da Estrutura Organizacional e Gestão do Serviço Florestal Brasileiro
SEÇÃO I – Do Conselho Diretor

Art. 56. O Poder Executivo disporá sobre a estrutura organizacional e funcionamento 
do SFB, observado o disposto neste artigo.

§ 1o O SFB será dirigido por um Conselho Diretor, composto por um Diretor-Geral 
e 4 (quatro) diretores, em regime de colegiado, ao qual caberá:

I – exercer a administração do SFB;
II – examinar, decidir e executar ações necessárias ao cumprimento das compe-

tências do SFB;
III – editar normas sobre matérias de competência do SFB;
IV – aprovar o regimento interno do SFB, a organização, a estrutura e o âmbito 

decisório de cada diretoria;
V – elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades do SFB;
VI – conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes das 

diretorias do SFB.
§ 2o As decisões relativas às atribuições do SFB são tomadas pelo Conselho Diretor, 

por maioria absoluta de votos.

Art. 57. O SFB terá, em sua estrutura, unidade de assessoramento jurídico, observada 
a legislação pertinente.

Art. 58. O Diretor-Geral e os demais membros do Conselho Diretor do SFB serão 
brasileiros, de reputação ilibada, experiência comprovada e elevado conceito no campo 
de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados.

§ 1o (Vetado)
§ 2o O regulamento do SFB disciplinará a substituição do Diretor-Geral e os demais 

membros do Conselho Diretor em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares 
e ainda no período de vacância que anteceder à nomeação de novo diretor.

Art. 59. Está impedido de exercer cargo de direção no SFB quem mantiver, ou tiver 
mantido nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à nomeação, os seguintes vínculos 
com qualquer pessoa jurídica concessionária ou com produtor florestal independente:

I – acionista ou sócio com participação individual direta superior a 1% (um por 
cento) no capital social ou superior a 2% (dois por cento) no capital social de empresa 
controladora;
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II – membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
III – empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, inclusive das em-

presas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras.
Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de direção no SFB 

membro do conselho ou diretoria de associação ou sindicato, regional ou nacional, 
representativo de interesses dos agentes mencionados no caput deste artigo, ou de 
categoria profissional de empregados desses agentes.

Art. 60. O ex-dirigente do SFB, durante os 12 (doze) meses seguintes ao seu desliga-
mento do cargo, estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independente-
mente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às pessoas jurídicas 
concessionárias, sob regulamentação ou fiscalização do SFB, inclusive controladas, 
coligadas ou subsidiárias.

Parágrafo único. Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se 
o infrator às penas previstas no art. 321 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, o ex-dirigente do SFB que descumprir o disposto no caput 
deste artigo.

Art. 61. Os cargos em comissão e funções gratificadas do SFB deverão ser exercidos, 
preferencialmente, por servidores do seu quadro efetivo, aplicando-se-lhes as restrições 
do art. 59 desta Lei.

SEÇÃO II – Da Ouvidoria

Art. 62. O SFB contará com uma Ouvidoria, à qual competirá:
I – receber pedidos de informação e esclarecimento, acompanhar o processo inter-

no de apuração das denúncias e reclamações afetas ao SFB e responder diretamente 
aos interessados, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências 
tomadas;

II – zelar pela qualidade dos serviços prestados pelo SFB e acompanhar o processo 
interno de apuração das denúncias e reclamações dos usuários, seja contra a atuação 
do SFB, seja contra a atuação dos concessionários;

III – produzir, semestralmente e quando julgar oportuno:
a) relatório circunstanciado de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral 

do SFB e ao Ministro de Estado do Meio Ambiente;
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b) apreciações sobre a atuação do SFB, encaminhando-as ao Conselho Diretor, à 
Comissão de Gestão de Florestas Públicas, aos Ministros de Estado do Meio Ambiente, 
da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e Chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República, bem como às comissões de fiscalização e controle da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, publicando-as para conhecimento geral.

§ 1o O Ouvidor atuará junto ao Conselho Diretor do SFB, sem subordinação hie-
rárquica, e exercerá as suas atribuições sem acumulação com outras funções.

§ 2o O Ouvidor será nomeado pelo Presidente da República para mandato de 3 
(três) anos, sem direito a recondução.

§ 3o O Ouvidor somente poderá perder o mandato em caso de renúncia, con-
denação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo 
disciplinar.

§ 4o O processo administrativo contra o Ouvidor somente poderá ser instaurado 
pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 5o O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos e contará com o apoio adminis-
trativo de que necessitar.

§ 6o Aplica-se ao ex-Ouvidor o disposto no art. 60 desta Lei.

SEÇÃO III – Do Conselho Gestor

Art. 63. (Vetado)

SEÇÃO IV – Dos Servidores do SFB

Art. 64. O SFB constituirá quadro de pessoal, por meio da realização de concurso 
público de provas, ou de provas e títulos, ou da redistribuição de servidores de órgãos 
e entidades da administração federal direta, autárquica ou fundacional.

Art. 65. O SFB poderá requisitar, independentemente da designação para cargo em 
comissão ou função de confiança, e sem prejuízo dos vencimentos e vantagens a que 
façam jus no órgão de origem, servidores de órgãos e entidades integrantes da admi-
nistração pública federal direta, autárquica e fundacional, observado o quantitativo 
máximo estabelecido em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente.
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Parágrafo único. No caso de requisição ao Ibama, ela deverá ser precedida de 
autorização do órgão.

Art. 66. Ficam criados 49 (quarenta e nove) cargos do Grupo Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, no âmbito do Poder Executivo Federal, para reestruturação 
do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de integrar a estrutura do SFB, 
assim distribuídos:

I – 1 (um) DAS-6;
II – 4 (quatro) DAS-5;
III – 17 (dezessete) DAS-4;
IV – 10 (dez) DAS-3;
V – 9 (nove) DAS-2;
VI – 8 (oito) DAS-1.

SEÇÃO V – Da Autonomia Administrativa do SFB

Art. 67. O Poder Executivo poderá assegurar ao SFB autonomia administrativa e fi-
nanceira, no grau conveniente ao exercício de suas atribuições, mediante a celebração de 
contrato de gestão e de desempenho, nos termos do § 8o do art. 37 da Constituição Fe-
deral, negociado e firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Diretor.

§ 1o O contrato de gestão e de desempenho será o instrumento de controle da 
atuação administrativa do SFB e da avaliação do seu desempenho, bem como elemento 
integrante da sua prestação de contas, bem como do Ministério do Meio Ambiente, 
aplicado o disposto no art. 9o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua ine-
xistência considerada falta de natureza formal, conforme disposto no inciso II do 
art. 16 da mesma Lei.

§ 2o O contrato de gestão e de desempenho deve estabelecer, nos programas anuais 
de trabalho, indicadores que permitam quantificar, de forma objetiva, a avaliação do SFB.

§ 3o O contrato de gestão e de desempenho será avaliado periodicamente e, se 
necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria do SFB.

SEÇÃO VI – Da Receita e do Acervo do Serviço Florestal Brasileiro

Art. 68. Constituem receitas do SFB:
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I – recursos oriundos da cobrança dos preços de concessão florestal, conforme 
destinação prevista na alínea “a” do inciso I do caput e no inciso I do § 1o, ambos 
do art. 39 desta Lei, além de outros referentes ao contrato de concessão, incluindo 
os relativos aos custos do edital de licitação e os recursos advindos de aplicação de 
penalidades contratuais;

II – recursos ordinários do Tesouro Nacional, consignados no Orçamento Fis-
cal da União e em seus créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem 
conferidos;

III – produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, 
inclusive para fins de licitação pública, e de emolumentos administrativos;

IV – recursos provenientes de convênios ou acordos celebrados com entidades, 
organismos ou empresas públicas, ou contratos celebrados com empresas privadas;

V – doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados.

TÍTULO V – Disposições Transitórias e Finais

Art. 69. Sem prejuízo do disposto nos incisos VI e VII do art. 23 da Constituição 
Federal, a execução das atividades relacionadas às concessões florestais poderá ser de-
legada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios à União, bem como pela União aos 
demais entes federados, mediante convênio firmado com o órgão gestor competente.

Parágrafo único. É vedado ao órgão gestor conveniado exigir do concessionário sob 
sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não prevista 
previamente em contrato.

Art. 70. As unidades de manejo em florestas públicas com PMFS aprovados e em 
execução até a data de publicação desta Lei serão vistoriadas:

I – pelo órgão competente do Sisnama, para averiguar o andamento do manejo 
florestal;

II – pelo órgão fundiário competente, para averiguar a situação da ocupação, de 
acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação específica.

§ 1o As vistorias realizadas pelo órgão fundiário competente serão acompanhadas 
por representante do Poder Público local.

§ 2o Nas unidades de manejo onde não for verificado o correto andamento do 
manejo florestal, os detentores do PMFS serão notificados para apresentar correções, 
no prazo estabelecido pelo órgão competente do Sisnama.
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§ 3o Caso não sejam atendidas as exigências da notificação mencionada no § 2o 
deste artigo, o PMFS será cancelado e a área correspondente deverá ser desocupada 
sem ônus para o Poder Público e sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

§ 4o As unidades de manejo onde o correto andamento do manejo florestal for 
verificado ou saneado nos termos do § 2o deste artigo serão submetidas a processo 
licitatório, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da manifestação 
dos órgãos a respeito da vistoria prevista no caput deste artigo, desde que não seja 
constatado conflito com comunidades locais pela ocupação do território e uso dos 
recursos florestais.

§ 5o Será dada a destinação prevista no art. 6o desta Lei às unidades de manejo 
onde o correto andamento do manejo florestal for verificado e os detentores dos PMFS 
forem comunidades locais.

§ 6o Até que sejam submetidas ao processo licitatório, as unidades de manejo 
mencionadas no § 4o deste artigo permanecerão sob a responsabilidade do detentor 
do PMFS, que poderá dar continuidade às atividades de manejo mediante assinatura 
de contrato com o poder concedente.

§ 7o O contrato previsto no § 6o deste artigo terá vigência limitada à assinatura do 
contrato de concessão resultante do processo licitatório.

§ 8o Findo o processo licitatório, o detentor do PMFS que der continuidade à 
sua execução, nos termos deste artigo, pagará ao órgão gestor competente valor pro-
porcional ao preço da concessão florestal definido na licitação, calculado com base 
no período decorrido desde a verificação pelo órgão competente do Sisnama até a 
adjudicação do vencedor na licitação.

Art. 71. A licitação para a concessão florestal das unidades de manejo mencionadas 
no § 4o do art. 70 desta Lei, além de observar os termos desta Lei, deverá seguir as 
seguintes determinações:

I – o vencedor da licitação, após firmar o contrato de concessão, deverá seguir o 
PMFS em execução, podendo revisá-lo nas condições previstas em regulamento;

II – o edital de licitação deverá conter os valores de ressarcimento das benfeitorias 
e investimentos já realizados na área a serem pagos ao detentor do PMFS pelo vence-
dor do processo de licitação, descontado o valor da produção auferida previamente à 
licitação nos termos do § 8o do art. 70 desta Lei.

Art. 72. As florestas públicas não destinadas a manejo florestal ou unidades de con-
servação ficam impossibilitadas de conversão para uso alternativo do solo, até que sua 



216 Coleção Ambiental

classificação de acordo com o ZEE esteja oficializada e a conversão seja plenamente 
justificada.

Art. 73. As áreas públicas já ocupadas e convertidas para uso alternativo do solo na 
data de publicação desta Lei estarão excluídas das concessões florestais, desde que 
confirmada a sua vocação para o uso atual por meio do ZEE aprovado de acordo com 
a legislação pertinente.

§ 1o Nos remanescentes das áreas previstas no caput deste artigo, o Poder Público 
poderá autorizar novos Planos de Manejo Florestal Sustentável, observada a legislação 
vigente.

§ 2o Fica garantido o direito de continuidade das atividades econômicas realizadas, 
em conformidade com a lei, pelos atuais ocupantes em áreas de até 2.500ha (dois mil e 
quinhentos hectares), pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 74. Os parâmetros para definição dos tamanhos das unidades de manejo a se-
rem concedidas às pessoas jurídicas de pequeno porte, micro e médias empresas, na 
forma do art. 33 desta Lei, serão definidos em regulamento, previamente à aprovação 
do primeiro Paof.

Art. 75. Após 5 (cinco) anos da implantação do primeiro Paof, será feita avaliação 
sobre os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais da aplicação desta Lei, a 
que se dará publicidade.

Art. 76. Em 10 (dez) anos contados da data de publicação desta Lei, a área total 
com concessões florestais da União não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do 
total de área de suas florestas públicas disponíveis para a concessão, com exceção das 
unidades de manejo localizadas em florestas nacionais criadas nos termos do art. 17 
da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 77. Ao final dos 10 (dez) primeiros anos contados da data de publicação desta 
Lei, cada concessionário, individualmente ou em consórcio, não poderá concentrar 
mais de 10% (dez por cento) do total da área das florestas públicas disponíveis para a 
concessão em cada esfera de governo.

Art. 78. Até a aprovação do primeiro Paof, fica o poder concedente autorizado a 
realizar concessões florestais em:
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I – unidades de manejo em áreas públicas que, somadas, não ultrapassem 750.000ha 
(setecentos e cinquenta mil hectares), localizadas numa faixa de até 100Km (cem 
quilômetros) ao longo da rodovia BR-163;

II – florestas nacionais ou estaduais criadas nos termos do art. 17 da Lei no 9.985, 
de 18 de julho de 2000, observados os seguintes requisitos:

a) autorização prévia do órgão gestor da unidade de conservação;
b) aprovação prévia do plano de manejo da unidade de conservação nos termos 

da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000;
c) oitiva do conselho consultivo da unidade de conservação, nos termos do § 3o 

do art. 48 desta Lei;
d) previsão de zonas de uso restrito destinadas às comunidades locais.
Parágrafo único. As concessões de que tratam os incisos I e II do caput deste ar-

tigo devem ser objeto de licitação e obedecer às normas previstas nos arts. 8o e 12 a 
47 desta Lei.

Art. 79. As associações civis que venham a participar, de qualquer forma, das con-
cessões florestais ou da gestão direta das florestas públicas deverão ser constituídas 
sob as leis brasileiras e ter sede e administração no País.

Art. 80. O inciso XV do art. 29 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29.  .....................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
XV – do Ministério do Meio Ambiente o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Serviço Florestal 
Brasileiro, a Comissão de Gestão de Florestas Públicas e até 5 (cinco) Secretarias;
 .....................................................................................................................................”

Art. 81. O art. 1o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso V:

“Art. 1o  .......................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
V – Cadastro Nacional de Florestas Públicas.
 .....................................................................................................................................”
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Art. 82. A Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 50-A e 69-A:

“Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, planta-
da ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do 
órgão competente:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.
§ 1o Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata 
pessoal do agente ou de sua família.
§ 2o Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será 
aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare.”
“Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou 
qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório am-
biental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano 
significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, 
incompleta ou enganosa.”

Art. 83. O art. 19 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 19. A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio 
público como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação pelo órgão 
estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, bem 
como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestal e ma-
nejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
§ 1o Compete ao Ibama a aprovação de que trata o caput deste artigo:
I – nas florestas públicas de domínio da União;
II – nas unidades de conservação criadas pela União;
III – nos empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental 
nacional ou regional, definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA.
§ 2o Compete ao órgão ambiental municipal a aprovação de que trata o caput 
deste artigo:
I – nas florestas públicas de domínio do Município;
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II – nas unidades de conservação criadas pelo Município;
III – nos casos que lhe forem delegados por convênio ou outro instrumento 
admissível, ouvidos, quando couber, os órgãos competentes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal.
§ 3o No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que con-
templem a utilização de espécies nativas.”

Art. 84. A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 9o  .......................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
XIII – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 
seguro ambiental e outros.”
“Art. 9o-A Mediante anuência do órgão ambiental competente, o proprietário 
rural pode instituir servidão ambiental, pela qual voluntariamente renuncia, 
em caráter permanente ou temporário, total ou parcialmente, a direito de uso, 
exploração ou supressão de recursos naturais existentes na propriedade.
§ 1o A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e 
de reserva legal.
§ 2o A limitação ao uso ou exploração da vegetação da área sob servidão 
instituída em relação aos recursos florestais deve ser, no mínimo, a mesma 
estabelecida para a reserva legal.
§ 3o A servidão ambiental deve ser averbada no registro de imóveis competente.
§ 4o Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão deve ser averbada 
na matrícula de todos os imóveis envolvidos.
§ 5o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração 
da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade.”
“Art. 14.  .....................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das 
obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo.”
“Art. 17-G  ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
§ 2o Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita em atividades 
de controle e fiscalização ambiental.”
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Art. 85. O inciso II do caput do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 22 e 23:

“Art. 167.  ...................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
II –  ...............................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
22. da reserva legal;
23. da servidão ambiental.”

Art. 86. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de março de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Antonio Palocci Filho – Paulo Bernardo Silva – 
Marina Silva

Promulgada em 2/3/2006 e publicada no DOU de 3/3/2006.
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Lei no 9.456/1997

Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – Das Disposições Preliminares

Art. 1o Fica instituído o direito de Proteção de Cultivares, de acordo com o estabe-
lecido nesta Lei.

Art. 2o A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar 
se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado 
bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de 
direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução 
ou de multiplicação vegetativa, no País.

Art. 3o Considera-se, para os efeitos desta Lei:
I – melhorista: a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a 

diferenciem das demais;
II – descritor: a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular 

que seja herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar;
III – margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão com-

petente, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente 
derivada das demais cultivares conhecidas;

IV – cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que 
seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima 
de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto 
aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo 
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complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao 
público, bem como a linhagem componente de híbridos;

V – nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais 
de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de 
comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o 
consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e 
há mais de quatro anos para as demais espécies;

VI – cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja 
existência na data do pedido de proteção seja reconhecida;

VII – cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, 
apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo 
critérios estabelecidos pelo órgão competente;

VIII – cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha 
a sua homogeneidade através de gerações sucessivas;

IX – cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar 
se, cumulativamente, for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencial-
mente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do 
genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que 
diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descri-
tores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente;

c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação 
à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, 
não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, 
há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para 
as demais espécies;

X – linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo 
autogâmico continuado;

XI – híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente 
diferentes;

XII – teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o procedi-
mento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente 
derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas 
quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição 
das mesmas características ao longo de gerações sucessivas;
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XIII – amostra viva: a fornecida pelo requerente do direito de proteção que, se 
utilizada na propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados;

XIV – semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma 
cultivar;

XV – propagação: a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomi-
tância dessas ações;

XVI – material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal 
utilizada na sua reprodução e multiplicação;

XVII – planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas 
na propagação de uma cultivar;

XVIII – complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de 
gêneros e espécies vegetais visando, entre outras, à alimentação humana ou animal, à 
produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, 
medicinal, florestal e ornamental.

TÍTULO II – Da Propriedade Intelectual
CAPÍTULO I – Da Proteção
SEÇÃO I – Da Cultivar Passível de Proteção

Art. 4o É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, 
de qualquer gênero ou espécie vegetal.

§ 1o São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto 
no caput e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as 
seguintes condições cumulativas:

I – que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o 
disposto no § 2o deste artigo, para cada espécie ou cultivar;

II – que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez 
anos da data do pedido de proteção;

III – a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar 
para obtenção de cultivares essencialmente derivadas;

IV – a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no 
art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização.

§ 2o Cabe ao órgão responsável pela proteção de cultivares divulgar, progressiva-
mente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos necessários à abertura 
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de pedidos de proteção, bem como as respectivas datas-limite para efeito do inciso I 
do parágrafo anterior.

§ 3o A divulgação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a uma escala de 
espécies, observado o seguinte cronograma, expresso em total cumulativo de espécies 
protegidas:

I – na data de entrada em vigor da regulamentação desta Lei: pelo menos 5 es-
pécies;

II – após 3 anos: pelo menos 10 espécies;
III – após 6 anos: pelo menos 18 espécies;
IV – após 8 anos: pelo menos 24 espécies.

SEÇÃO II – Dos Obtentores

Art. 5o À pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente 
derivada no País será assegurada a proteção que lhe garanta o direito de propriedade 
nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1o A proteção poderá ser requerida por pessoa física ou jurídica que tiver obti-
do cultivar, por seus herdeiros ou sucessores ou por eventuais cessionários mediante 
apresentação de documento hábil.

§ 2o Quando o processo de obtenção for realizado por duas ou mais pessoas, em 
cooperação, a proteção poderá ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante 
nomeação e qualificação de cada uma, para garantia dos respectivos direitos.

§ 3o Quando se tratar de obtenção decorrente de contrato de trabalho, prestação 
de serviços ou outra atividade laboral, o pedido de proteção deverá indicar o nome de 
todos os melhoristas que, nas condições de empregados ou de prestadores de serviço, 
obtiveram a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada.

Art. 6o Aplica-se, também, o disposto nesta Lei:
I – aos pedidos de proteção de cultivar proveniente do exterior e depositados no 

País por quem tenha proteção assegurada por Tratado em vigor no Brasil;
II – aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros 

ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 7o Os dispositivos dos Tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade 
de condições, às pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.



225Terras

SEÇÃO III – Do Direito de Proteção

Art. 8o A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multipli-
cação vegetativa da planta inteira.

Art. 9o A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no terri-
tório brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção 
com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de 
propagação da cultivar, sem sua autorização.

Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:
I – reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em 

estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
II – usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, 

exceto para fins reprodutivos;
III – utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na 

pesquisa científica;
IV – sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, 

exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas 
de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos 
públicos ou organizações não governamentais, autorizados pelo Poder Público.

§ 1o Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a cultura da 
cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes disposições adicionais, 
relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar:

I – para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o produtor 
obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar;

II – quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá 
este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor;

III – somente se aplica o disposto no inciso I às lavouras conduzidas por produto-
res que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área equivalente 
a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na 
Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à produção para fins de 
processamento industrial;

IV – as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, compro-
vadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgação desta Lei, processo de 
multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida.
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§ 2o Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que:
I – for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção 

comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a 
autorização do titular do direito de proteção da primeira;

II – uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma 
cultivar protegida, sua exploração comercial estará condicionada à autorização do 
titular da proteção desta mesma cultivar protegida.

§ 3o Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do 
caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos:

I – explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou 
parceiro;

II – mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso 
eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir;

III – não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quan-
tificados segundo a legislação em vigor;

IV – tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da 
exploração agropecuária ou extrativa; e

V – resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.

SEÇÃO IV – Da Duração da Proteção

Art. 11. A proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do Certificado 
Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as árvores 
frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu 
porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos.

Art. 12. Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em 
domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.

SEÇÃO V – Do Pedido de Proteção

Art. 13. O pedido de proteção será formalizado mediante requerimento assinado pela 
pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, ou por seu procurador, e protocolado 
no órgão competente.
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Parágrafo único. A proteção, no território nacional, de cultivar obtida por pessoa 
física ou jurídica domiciliada no exterior, nos termos dos incisos I e II do art. 6o, deverá 
ser solicitada diretamente por seu procurador, com domicílio no Brasil, nos termos 
do art. 50 desta Lei.

Art. 14. Além do requerimento, o pedido de proteção, que só poderá se referir a uma 
única cultivar, conterá:

I – a espécie botânica;
II – o nome da cultivar;
III – a origem genética;
IV – relatório descritivo mediante preenchimento de todos os descritores exigidos;
V – declaração garantindo a existência de amostra viva à disposição do órgão 

competente e sua localização para eventual exame;
VI – o nome e o endereço do requerente e dos melhoristas;
VII – comprovação das características de DHE, para as cultivares nacionais e 

estrangeiras;
VIII – relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade, homo-

geneidade e estabilidade, ou a comprovação da efetivação, pelo requerente, de ensaios 
com a cultivar junto com controles específicos ou designados pelo órgão competente;

IX – prova do pagamento da taxa de pedido de proteção;
X – declaração quanto à existência de comercialização da cultivar no País ou no 

exterior;
XI – declaração quanto à existência, em outro país, de proteção, ou de pedido de 

proteção, ou de qualquer requerimento de direito de prioridade, referente à cultivar 
cuja proteção esteja sendo requerida;

XII – extrato capaz de identificar o objeto do pedido.
§ 1o O requerimento, o preenchimento dos descritores definidos e a indicação dos 

novos descritores deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo órgão competente.
§ 2o Os documentos a que se refere este artigo deverão ser apresentados em língua 

portuguesa.

Art. 15. Toda cultivar deverá possuir denominação que a identifique, destinada a 
ser sua denominação genérica, devendo para fins de proteção, obedecer aos seguintes 
critérios:

I – ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica;
II – ter denominação diferente de cultivar preexistente;
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III – não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua 
procedência.

Art. 16. O pedido de proteção, em extrato capaz de identificar o objeto do pedido, 
será publicado, no prazo de até sessenta dias corridos, contados da sua apresentação.

Parágrafo único. Publicado o pedido de proteção, correrá o prazo de noventa dias 
para apresentação de eventuais impugnações, dando-se ciência ao requerente.

Art. 17. O relatório descritivo e os descritores indicativos de sua distinguibilidade, 
homogeneidade e estabilidade não poderão ser modificados pelo requerente, exceto:

I – para retificar erros de impressão ou datilográficos;
II – se imprescindível para esclarecer ou precisar o pedido e somente até a data da 

publicação do mesmo;
III – se cair em exigência por não atender o disposto no § 2o do art. 18.

Art. 18. No ato de apresentação do pedido de proteção, proceder-se-á à verificação 
formal preliminar quanto à existência de sinonímia e, se inexistente, será protocolado, 
desde que devidamente instruído.

§ 1o Do protocolo de pedido de proteção de cultivar constarão hora, dia, mês, ano 
e número de apresentação do pedido, nome e endereço completo do interessado e de 
seu procurador, se houver.

§ 2o O exame, que não ficará condicionado a eventuais impugnações oferecidas, 
verificará se o pedido de proteção está de acordo com as prescrições legais, se está 
tecnicamente bem definido e se não há anterioridade, ainda que com denominação 
diferente.

§ 3o O pedido será indeferido se a cultivar contrariar as disposições do art. 4o.
§ 4o Se necessário, serão formuladas exigências adicionais julgadas convenientes, 

inclusive no que se refere à apresentação do novo relatório descritivo, sua comple-
mentação e outras informações consideradas relevantes para conclusão do exame do 
pedido.

§ 5o A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de sessenta dias, con-
tados da ciência da notificação acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se 
a instância administrativa.

§ 6o O pedido será arquivado se for considerada improcedente a contestação 
oferecida à exigência.
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§ 7o Salvo o disposto no § 5o deste artigo, da decisão que denegar ou deferir o 
pedido de proteção caberá recurso no prazo de sessenta dias a contar da data de sua 
publicação.

§ 8o Interposto o recurso, o órgão competente terá o prazo de até sessenta dias 
para decidir sobre o mesmo.

Art. 19. Publicado o pedido de proteção, será concedido, a título precário, Certificado 
Provisório de Proteção, assegurando, ao titular, o direito de exploração comercial da 
cultivar, nos termos desta Lei.

SEÇÃO VI – Da Concessão do Certificado de Proteção de Cultivar

Art. 20. O Certificado de Proteção de Cultivar será imediatamente expedido depois 
de decorrido o prazo para recurso ou, se este interposto, após a publicação oficial de 
sua decisão.

§ 1o Deferido o pedido e não havendo recurso tempestivo, na forma do § 7o do 
art. 18, a publicação será efetuada no prazo de até quinze dias.

§ 2o Do Certificado de Proteção de Cultivar deverão constar o número respectivo, 
nome e nacionalidade do titular ou, se for o caso, de seu herdeiro, sucessor ou cessio-
nário, bem como o prazo de duração da proteção.

§ 3o Além dos dados indicados no parágrafo anterior, constarão do Certificado 
de Proteção de Cultivar o nome do melhorista e, se for o caso, a circunstância de que 
a obtenção resultou de contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou outra 
atividade laboral, fato que deverá ser esclarecido no respectivo pedido de proteção.

Art. 21. A proteção concedida terá divulgação, mediante publicação oficial, no prazo 
de até quinze dias a partir da data de sua concessão.

Art. 22. Obtido o Certificado Provisório de Proteção ou o Certificado de Prote-
ção de Cultivar, o titular fica obrigado a manter, durante o período de proteção, 
amostra viva da cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de 
cancelamento do respectivo Certificado se, notificado, não a apresentar no prazo 
de sessenta dias.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, quando da 
obtenção do Certificado Provisório de Proteção ou do Certificado de Proteção de 
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Cultivar, o titular fica obrigado a enviar ao órgão competente duas amostras vivas da 
cultivar protegida, uma para manipulação e exame, outra para integrar a coleção de 
germoplasma.

SEÇÃO VII – Das Alterações no Certificado de Proteção de Cultivar

Art. 23. A titularidade da proteção de cultivar poderá ser transferida por ato inter 
vivos ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.

Art. 24. A transferência, por ato inter vivos ou sucessão legítima ou testamentária 
de Certificado de Proteção de Cultivar, a alteração de nome, domicílio ou sede de seu 
titular, as condições de licenciamento compulsório ou de uso público restrito, suspen-
são transitória ou cancelamento da proteção, após anotação no respectivo processo, 
deverão ser averbados no Certificado de Proteção.

§ 1o Sem prejuízo de outras exigências cabíveis, o documento original de trans-
ferência conterá a qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como das 
testemunhas e a indicação precisa da cultivar protegida.

§ 2o Serão igualmente anotados e publicados os atos que se refiram, entre outros, à 
declaração de licenciamento compulsório ou de uso público restrito, suspensão transi-
tória, extinção da proteção ou cancelamento do certificado, por decisão de autoridade 
administrativa ou judiciária.

§ 3o A averbação não produzirá qualquer efeito quanto à remuneração devida 
por terceiros ao titular, pela exploração da cultivar protegida, quando se referir 
a cultivar cujo direito de proteção esteja extinto ou em processo de nulidade ou 
cancelamento.

§ 4o A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros, depois de publicado 
o ato de deferimento.

§ 5o Da denegação da anotação ou averbação caberá recurso, no prazo de sessenta 
dias, contados da ciência do respectivo despacho.

Art. 25. A requerimento de qualquer pessoa, com legítimo interesse, que tenha 
ajuizado ação judicial relativa à ineficácia dos atos referentes a pedido de proteção, 
de transferência de titularidade ou alteração de nome, endereço ou sede de titular, 
poderá o juiz ordenar a suspensão do processo de proteção, de anotação ou averbação, 
até decisão final.
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Art. 26. O pagamento das anuidades pela proteção da cultivar, a serem definidas em 
regulamento, deverá ser feito a partir do exercício seguinte ao da data da concessão 
do Certificado de Proteção.

SEÇÃO VIII – Do Direito de Prioridade

Art. 27. Às pessoas físicas ou jurídicas que tiverem requerido um pedido de proteção 
em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional da qual 
o Brasil faça parte e que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito 
de prioridade durante um prazo de até doze meses.

§ 1o Os fatos ocorridos no prazo previsto no caput, tais como a apresentação de 
outro pedido de proteção, a publicação ou a utilização da cultivar objeto do primeiro 
pedido de proteção, não constituem motivo de rejeição do pedido posterior e não 
darão origem a direito a favor de terceiros.

§ 2o O prazo previsto no caput será contado a partir da data de apresentação do 
primeiro pedido, excluído o dia de apresentação.

§ 3o Para beneficiar-se das disposições do caput, o requerente deverá:
I – mencionar, expressamente, no requerimento posterior de proteção, a reivindi-

cação de prioridade do primeiro pedido;
II – apresentar, no prazo de até três meses, cópias dos documentos que instruíram 

o primeiro pedido, devidamente certificadas pelo órgão ou autoridade ante a qual 
tenham sido apresentados, assim como a prova suficiente de que a cultivar objeto dos 
dois pedidos é a mesma.

§ 4o As pessoas físicas ou jurídicas mencionadas no caput deste artigo terão um 
prazo de até dois anos após a expiração do prazo de prioridade para fornecer infor-
mações, documentos complementares ou amostra viva, caso sejam exigidos.

CAPÍTULO II – Da Licença Compulsória

Art. 28. A cultivar protegida nos termos desta Lei poderá ser objeto de licença com-
pulsória, que assegurará:

I – a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manu-
tenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular 
do direito de proteção sobre a cultivar;
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II – a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua qualidade;
III – remuneração razoável ao titular do direito de proteção da cultivar.
Parágrafo único. Na apuração da restrição injustificada à concorrência, a autoridade 

observará, no que couber, o disposto no art. 21 da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994.

Art. 29. Entende-se por licença compulsória o ato da autoridade competente que, a 
requerimento de legítimo interessado, autorizar a exploração da cultivar independente-
mente da autorização de seu titular, por prazo de três anos prorrogável por iguais perío-
dos, sem exclusividade e mediante remuneração na forma a ser definida em regulamento.

Art. 30. O requerimento de licença compulsória conterá, dentre outros:
I – qualificação do requerente;
II – qualificação do titular do direito sobre a cultivar;
III – descrição suficiente da cultivar;
IV – os motivos do requerimento, observado o disposto no art. 28 desta Lei;
V – prova de que o requerente diligenciou, sem sucesso, junto ao titular da cultivar 

no sentido de obter licença voluntária;
VI – prova de que o requerente goza de capacidade financeira e técnica para ex-

plorar a cultivar.

Art. 31. O requerimento de licença será dirigido ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento e decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE, criado pela Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994.

§ 1o Recebido o requerimento, o Ministério intimará o titular do direito de proteção 
a se manifestar, querendo, no prazo de dez dias.

§ 2o Com ou sem a manifestação de que trata o parágrafo anterior, o Ministério en-
caminhará o processo ao CADE, com parecer técnico do órgão competente e no prazo 
máximo de quinze dias, recomendando ou não a concessão da licença compulsória.

§ 3o Se não houver necessidade de diligências complementares, o CADE apreciará 
o requerimento no prazo máximo de trinta dias.

Art. 32. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o Ministério da Justiça, 
no âmbito das respectivas atribuições, disporão de forma complementar sobre o 
procedimento e as condições para apreciação e concessão da licença compulsória, 
observadas as exigências procedimentais inerentes à ampla defesa e à proteção ao 
direito de propriedade instituído por esta Lei.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8884.htm
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Art. 33. Da decisão do CADE que conceder licença requerida não caberá recurso no 
âmbito da Administração nem medida liminar judicial, salvo, quanto à última, ofensa 
ao devido processo legal.

Art. 34. Aplica-se à licença compulsória, no que couber, as disposições previstas na 
Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 35. A licença compulsória somente poderá ser requerida após decorridos três 
anos da concessão do Certificado Provisório de Proteção, exceto na hipótese de abuso 
do poder econômico.

CAPÍTULO III – Do Uso Público Restrito

Art. 36. A cultivar protegida será declarada de uso público restrito, ex officio pelo 
Ministro da Agricultura e do Abastecimento, com base em parecer técnico dos respec-
tivos órgãos competentes, no exclusivo interesse público, para atender às necessidades 
da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou 
outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não comercial.

Parágrafo único. Considera-se de uso público restrito a cultivar que, por ato do 
Ministro da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada diretamente pela 
União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autoriza-
ção de seu titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que 
notificado e remunerado o titular na forma a ser definida em regulamento.

CAPÍTULO IV – Das Sanções

Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem 
como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de 
propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem au-
torização do titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em 
regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagará multa equivalente 
a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em 
crime de violação dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais 
cabíveis.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
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§ 1o Havendo reincidência quanto ao mesmo ou outro material, será duplicado o 
percentual da multa em relação à aplicada na última punição, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis.

§ 2o O órgão competente destinará gratuitamente o material apreendido – se de 
adequada qualidade – para distribuição, como semente para plantio, a agricultores 
assentados em programas de Reforma Agrária ou em áreas onde se desenvolvam pro-
gramas públicos de apoio à agricultura familiar, vedada sua comercialização.

§ 3o O disposto no caput e no § 1o deste artigo não se aplica aos casos previstos 
no art. 10.

CAPÍTULO V – Da Obtenção Ocorrida na Vigência do Contrato de Trabalho ou 
de Prestação de Serviços ou Outra Atividade Laboral

Art. 38. Pertencerão exclusivamente ao empregador ou ao tomador dos serviços os 
direitos sobre as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, 
desenvolvidas ou obtidas pelo empregado ou prestador de serviços durante a vigência 
do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral, re-
sultantes de cumprimento de dever funcional ou de execução de contrato, cujo objeto 
seja a atividade de pesquisa no Brasil, devendo constar obrigatoriamente do pedido e 
do Certificado de Proteção o nome do melhorista.

§ 1o Salvo expressa disposição contratual em contrário, a contraprestação do em-
pregado ou do prestador de serviço ou outra atividade laboral, na hipótese prevista 
neste artigo, será limitada ao salário ou remuneração ajustada.

§ 2o Salvo convenção em contrário, será considerada obtida durante a vigência 
do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços ou outra atividade laboral, a 
nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, cujo Certificado de Proteção 
seja requerido pelo empregado ou prestador de serviços até trinta e seis meses após a 
extinção do respectivo contrato.

Art. 39. Pertencerão a ambas as partes, salvo expressa estipulação em contrário, as 
novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, obtidas pelo em-
pregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral, não compreendidas no 
disposto no art. 38, quando decorrentes de contribuição pessoal e mediante a utilização 
de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou 
do tomador dos serviços.
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§ 1o Para os fins deste artigo, fica assegurado ao empregador ou tomador dos 
serviços ou outra atividade laboral, o direito exclusivo de exploração da nova cultivar 
ou da cultivar essencialmente derivada e garantida ao empregado ou prestador de 
serviços ou outra atividade laboral a remuneração que for acordada entre as partes, 
sem prejuízo do pagamento do salário ou da remuneração ajustada.

§ 2o Sendo mais de um empregado ou prestador de serviços ou outra atividade 
laboral, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em 
contrário.

CAPÍTULO VI – Da Extinção do Direito de Proteção

Art. 40. A proteção da cultivar extingue-se:
I – pela expiração do prazo de proteção estabelecido nesta Lei;
II – pela renúncia do respectivo titular ou de seus sucessores;
III – pelo cancelamento do Certificado de Proteção nos termos do art. 42.
Parágrafo único. A renúncia à proteção somente será admitida se não prejudicar 

direitos de terceiros.

Art. 41. Extinta a proteção, seu objeto cai em domínio público.

Art. 42. O Certificado de Proteção será cancelado administrativamente ex officio ou 
a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, em qualquer das seguintes 
hipóteses:

I – pela perda de homogeneidade ou estabilidade;
II – na ausência de pagamento da respectiva anuidade;
III – quando não forem cumpridas as exigências do art. 50;
IV – pela não apresentação da amostra viva, conforme estabelece o art. 22;
V – pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua comercialização, 

impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana.
§ 1o O titular será notificado da abertura do processo de cancelamento, sendo-lhe 

assegurado o prazo de sessenta dias para contestação, a contar da data da notificação.
§ 2o Da decisão que conceder ou denegar o cancelamento, caberá recurso no prazo 

de sessenta dias corridos, contados de sua publicação.
§ 3o A decisão pelo cancelamento produzirá efeitos a partir da data do requerimento 

ou da publicação de instauração ex officio do processo.
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CAPÍTULO VII – Da Nulidade da Proteção

Art. 43. É nula a proteção quando:
I – não tenham sido observadas as condições de novidade e distinguibilidade da 

cultivar, de acordo com os incisos V e VI do art. 3o desta Lei;
II – tiver sido concedida contrariando direitos de terceiros;
III – o título não corresponder a seu verdadeiro objeto;
IV – no seu processamento tiver sido omitida qualquer das providências deter-

minadas por esta Lei, necessárias à apreciação do pedido e expedição do Certificado 
de Proteção.

Parágrafo único. A nulidade do Certificado produzirá efeitos a partir da data do 
pedido.

Art. 44. O processo de nulidade poderá ser instaurado ex officio ou a pedido de 
qualquer pessoa com legítimo interesse.

TÍTULO III – Do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
CAPÍTULO I – Da Criação

Art. 45. Fica criado, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o 
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, a quem compete a proteção de 
cultivares.

§ 1o A estrutura, as atribuições e as finalidades do SNPC serão definidas em re-
gulamento.

§ 2o O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC manterá o Cadastro 
Nacional de Cultivares Protegidas.

TÍTULO IV – Das Disposições Gerais
CAPÍTULO I – Dos Atos, dos Despachos e dos Prazos

Art. 46. Os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à 
proteção de cultivares só produzirão efeito após sua publicação no Diário Oficial da 
União, exceto:

I – despachos interlocutórios que não necessitam ser do conhecimento das partes;
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II – pareceres técnicos, a cuja vista, no entanto, terão acesso as partes, caso re-
queiram;

III – outros que o Decreto de regulamentação indicar.

Art. 47. O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC editará publicação 
periódica especializada para divulgação do Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas, 
previsto no § 2o do art. 45 e no disposto no caput, e seus incisos I, II, e III, do art. 46.

Art. 48. Os prazos referidos nesta Lei contam-se a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO II – Das Certidões

Art. 49. Será assegurado, no prazo de trinta dias a contar da data da protocolização do 
requerimento, o fornecimento de certidões relativas às matérias de que trata esta Lei, 
desde que regularmente requeridas e comprovado o recolhimento das taxas respectivas.

CAPÍTULO III – Da Procuração de Domiciliado no Exterior

Art. 50. A pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior deverá constituir e man-
ter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para 
representá-la e receber notificações administrativas e citações judiciais referentes à 
matéria desta Lei, desde a data do pedido da proteção e durante a vigência do mesmo, 
sob pena de extinção do direito de proteção.

§ 1o A procuração deverá outorgar poderes para efetuar pedido de proteção e sua 
manutenção junto ao SNPC e ser específica para cada caso.

§ 2o Quando o pedido de proteção não for efetuado pessoalmente, deverá ser 
instruído com procuração, contendo os poderes necessários, devidamente traduzida 
por tradutor público juramentado, caso lavrada no exterior.

CAPÍTULO IV – Das Disposições Finais

Art. 51. O pedido de proteção de cultivar essencialmente derivada de cultivar passível 
de ser protegida nos termos do § 1o do art. 4o somente será apreciado e, se for o caso, 
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concedidos os respectivos Certificados, após decorrido o prazo previsto no inciso I do 
mesmo parágrafo, respeitando-se a ordem cronológica de apresentação dos pedidos.

Parágrafo único. Poderá o SNPC dispensar o cumprimento do prazo mencionado 
no caput nas hipóteses em que, em relação à cultivar passível de proteção nos termos 
do § 1o do art. 4o:

I – houver sido concedido Certificado de Proteção; ou
II – houver expressa autorização de seu obtentor.

Art. 52. As cultivares já comercializadas no Brasil cujo pedido de proteção, devida-
mente instruído, não for protocolizado no prazo previsto no Inciso I do § 1o do art. 4o 
serão consideradas automaticamente de domínio público.

Art. 53. Os serviços de que trata esta Lei, serão remunerados pelo regime de preços 
de serviços públicos específicos, cabendo ao Ministério da Agricultura e do Abaste-
cimento fixar os respectivos valores e forma de arrecadação.

Art. 54. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias após 
sua publicação.

Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de abril de 1997; 176o da Independência e 109o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Ailton Barcelos Fernandes

Promulgada em 25/4/1997, publicada no DOU de 28/4/1997 e retificada no DOU de 26/8/1997 

e no DOU de 25/9/1997.
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Lei no 8.174/1991

Dispõe sobre princípios de Política Agrícola, estabelecendo atribuições 
ao Conselho Nacional de Política Agrícola – CNPA, tributação 
compensatória de produtos agrícolas, amparo ao pequeno produtor e 
regras de fixação e liberação dos estoques públicos.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória no 293, 
de 1991, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente 
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Cons-
tituição Federal, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1o Além das atribuições do Conselho Nacional de Política Agrícola definidas em 
lei, compete ainda àquele Colegiado:

I – controlar a aplicação da Política Agrícola, especialmente no que concerne ao fiel 
cumprimento dos seus objetivos e adequada aplicação dos recursos destinados ao setor;

II – orientar na identificação das prioridades a serem estabelecidas no Plano de 
Diretrizes Agrícolas, tendo em vista o disposto no inciso anterior;

III – opinar sobre a pauta dos produtos amparados pela política de garantia dos 
preços mínimos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, que 
deverão ser publicados, pelo menos, 60 dias antes do plantio, mantendo-se atualizados 
até a comercialização da respectiva safra, considerando as sazonalidades regionais; e

IV – assessorar o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária na fixação, anual-
mente, dos volumes mínimos do estoque regulador e estratégico para cada produto, 
tipo e localização, levando-se em conta as necessárias informações do Governo e da 
iniciativa privada.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Agrícola será presidido pelo 
Ministro do Estado da Agricultura e Reforma Agrária.

Art. 2o Os produtos agrícolas que receberem vantagens, estímulos tributários ou 
subsídios diretos ou indiretos no país de origem, desde que os preços de internação 
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no mercado nacional caracterizem-se em concorrência desleal ou predatória, terão 
tributação compensatória, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola – CNPA.1

Art. 3o Os estoques públicos serão liberados pelo Poder Público quando os preços 
de mercado se situarem acima de um preço de intervenção, atendidas as regras disci-
plinadoras da intervenção do governo no mercado.

Art. 4o Os preços de garantia dos produtos de consumo alimentar básico da popu-
lação, nas operações de financiamento e garantia de compra pelo Governo Federal, 
realizadas com pequenos produtores, deverão guardar equivalência com os valores 
dos financiamentos de custeio de forma a evitar a defasagem entre o preço de garantia 
e o débito com o agente financeiro.2

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 30 de janeiro de 1991; 170o da Independência e 103o da República.

NELSON CARNEIRO

Promulgada em 30/1/1991 e publicada no DOU de 31/1/1991.

1 Decreto no 174/1991 (regulamentação).
2 Decreto no 235/1991 (regulamentação).
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Lei no 5.868/1972

Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o É instituído o Sistema Nacional de Cadastro Rural, que compreenderá:1

I – Cadastro de Imóveis Rurais;
II – Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais;
III – Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais;
IV – Cadastro de Terras Públicas;
V – Cadastro Nacional de Florestas Públicas.
§ 1o As revisões gerais de cadastros de imóveis a que se refere o § 4o do art. 46 da 

Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, serão realizadas em todo o País nos prazos 
fixados em ato do Poder Executivo, para fins de recadastramento e de aprimoramento 
do Sistema de Tributação da Terra – STT e do Sistema Nacional de Cadastro Rural 
– SNCR.

§ 2o Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, que terá base 
comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da 
Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas fede-
rais e estaduais produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro.

§ 3o A base comum do CNIR adotará código único, a ser estabelecido em ato con-
junto do INCRA e da Secretaria da Receita Federal, para os imóveis rurais cadastrados 
de forma a permitir sua identificação e o compartilhamento das informações entre as 
instituições participantes.

§ 4o Integrarão o CNIR as bases próprias de informações produzidas e gerenciadas 
pelas instituições participantes, constituídas por dados específicos de seus interesses, 

1 Leis nos 11.284/2006 e 10.267/2001.
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que poderão por elas ser compartilhados, respeitadas as normas regulamentadoras 
de cada entidade.

Art. 2o Ficam obrigados a prestar declaração de cadastro, nos prazos e para os fins 
a que se refere o artigo anterior, todos os proprietários, titulares de domínio útil ou 
possuidores a qualquer título de imóveis rurais que sejam ou possam ser destinados 
à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, como definido no 
item I do Art. 4o do Estatuto da Terra.2

§ 1o O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o contribuinte ao 
lançamento ex officio dos tributos e contribuições devidas, aplicando-se as alíquotas 
máximas para seu cálculo, além de multas e demais cominações legais.

§ 2o Não incidirão multa e correção monetária sobre os débitos relativos a imóveis 
rurais cadastrados ou não, até 25 (vinte e cinco) módulos, desde que o pagamento do 
principal se efetue no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da vigência desta lei.

§ 3o Ficam também obrigados todos os proprietários, os titulares de domínio útil 
ou os possuidores a qualquer título a atualizar a declaração de cadastro sempre que 
houver alteração nos imóveis rurais, em relação à área ou à titularidade, bem como 
nos casos de preservação, conservação e proteção de recursos naturais.

Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, fornecerá 
o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais e o de Arrendatários e Parceiros Rurais, 
na forma prevista nesta lei.

Parágrafo único. Os documentos expedidos pelo INCRA, para fins cadastrais, não 
fazem prova de propriedade ou de direitos a ela relativos.

Art. 4o Pelo Certificado de Cadastro que resultar de alteração requerida pelo contri-
buinte, emissão de segundas vias do certificado, certidão de documentos cadastrais, 
ou quaisquer outros relativos à situação fiscal do contribuinte, o INCRA cobrará uma 
remuneração pelo regime de preços públicos segundo tabela anual aprovada pelo 
Ministro da Agricultura.

Art. 5o – São isentas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural:
I – as áreas de preservação permanente onde existam florestas formadas ou em 

formação;

2 Lei no 10.267/2001.
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II – as áreas reflorestadas com essências nativas.
Parágrafo único. O INCRA, ouvido o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo-

restal – IBDF, em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, baixará 
as normas disciplinadoras da aplicação do disposto neste artigo.

Art. 6o Para fim de incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, a que 
se refere o artigo 29 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, considera-se imóvel rural 
aquele que se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial 
e que, independentemente de sua localização, tiver área superior a 1 (um) hectare.3

Parágrafo único. Os imóveis que não se enquadrem no disposto neste artigo, inde-
pendentemente de sua localização, estão sujeitos ao Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana, a que se refere o artigo 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.  

Art. 7o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incidirá sobre as glebas 
rurais de área não excedente a 25 (vinte e cinco) hectares, quando as cultive, só, ou 
com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel (§ 6o do artigo 21 da 
Constituição Federal).

§ 1o Para gozar da imunidade prevista neste artigo, o proprietário, ao receber o 
Certificado de Cadastro, declarará, perante o INCRA, que preenche os requisitos 
indispensáveis à sua concessão.

§ 2o Verificada a qualquer tempo a falsidade da declaração, o proprietário ficará 
sujeito às cominações do § 1o do artigo 2o desta lei.

Art. 8o Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 65 da Lei no 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou divi-
dido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração 
mínima de parcelamento fixado no § 1o deste artigo, prevalecendo a de menor área.4

§ 1o A fração mínima de parcelamento será:
a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas 

típicas, para os Municípios das capitais dos Estados;
b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais Municípios 

situados nas zonas típicas A, B e C;

3 Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 313/1983.
4 Leis nos 13.001/2014 e 10.267/2001.
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c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios situados na 
zona típica D.

§ 2o Em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, o INCRA po-
derá estender a outros Municípios, no todo ou em parte, cujas condições demográficas 
e sócioeconômicas o aconselhem, a fração mínima de parcelamento prevista para as 
capitais dos Estados.

§ 3o São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que infrinjam o 
disposto neste artigo não podendo os serviços notariais lavrar escrituras dessas áreas, 
nem ser tais atos registrados nos Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade 
administrativa, civil e criminal de seus titulares ou prepostos.

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica: 
I – aos casos em que a alienação da área destine-se comprovadamente a sua anexação 

ao prédio rústico, confrontante, desde que o imóvel do qual se desmembre permaneça 
com área igual ou superior à fração mínima do parcelamento; 

II – à emissão de concessão de direito real de uso ou título de domínio em pro-
gramas de regularização fundiária de interesse social em áreas rurais, incluindo-se as 
situadas na Amazônia Legal; 

III – aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor 
familiar nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006; ou 

IV – ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do Município. 
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se também às transações celebradas até esta 

data e ainda não registradas em Cartório, desde que se enquadrem nas condições e 
requisitos ora estabelecidos.

Art. 9o O valor mínimo do imposto a que se refere o artigo 50 e §§ 1o a 4o, da Lei 
no 4.504, de 30 de novembro de 1964, será de 1/30 (um trinta avos) do maior salário 
mínimo vigente no País em 1o de janeiro do exercício fiscal correspondente.

Art. 10. Os coeficientes de progressividade e regressividade de que tratam os pará-
grafos do artigo 50 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, não serão aplicados 
às áreas do imóvel que, comprovadamente, sejam utilizados em exploração mineral, 
ou que forem destinados a programas e projetos de colonização particular, desde que 
satisfeitas as exigências e requisitos regulamentares.

Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, regulamentará a aplicação 
desta lei.
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Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial os §§ 1o e 2o do artigo 5o, e os artigos 7o, 11, 14 e 15, e seus 
parágrafos, do Decreto-Lei no 57, de 18 de novembro de 1966, o § 4o do artigo 5o do 
Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e o artigo 39 da Lei no 4.771, de 15 
de setembro de 1965.5

Brasília, 12 de dezembro de 1972; 151o da Independência e 84o da República.

EMÍLIO G. MÉDICI – Alfredo Buzaid – L. F. Cirne Lima

Promulgada em 12/12/1972 e publicada no DOU de 14/12/1972.

5 Ver Resolução do Senado Federal no 9/2005.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0057.htm
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Lei no 4.947/1966

Fixa Normas de Direito Agrário, dispõe sobre o sistema de organização 
e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei estabelece normas de Direito Agrário e de ordenamento, disciplina-
ção, fiscalização e controle dos atos e fatos administrativos relativos ao planejamento 
e à implantação da Reforma Agrária, na forma do que dispõe a Lei no 4.504, de 30 de 
novembro de 1964.

Parágrafo único. Os atos do Poder Executivo que na forma da Lei no 4.504, de 30 
de novembro de 1964, aprovarem os Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária, 
fixarão as prioridades a serem observadas na sua execução pelos órgãos da adminis-
tração centralizada e descentralizada.

CAPÍTULO II – Da Terra e dos Imóveis Rurais

Art. 2o Compete privativamente ao IBRA, nos termos do art. 147 da Constituição 
Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional no 10, e dos artigos 16, 
parágrafo único, e 22 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, selecionar, para fins 
de Reforma Agrária, os imóveis rurais a serem desapropriados nas áreas prioritárias 
fixadas em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. As desapropriações recairão sobre imóveis rurais selecionados 
como necessários à integração de projetos e à garantia de continuidade de sua áreas, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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de acesso ao sistema de transportes e, ainda, de conservação de recursos naturais 
indispensáveis à sua execução.

Art. 3o Os foreiros, arrendatários, possuidores, ocupantes e quantos se julguem com 
direito sobre qualquer porção dos imóveis rurais pertencentes à União, que foram 
ou vierem a ser transferidos para o IBRA, ficam obrigados a apresentar ao referido 
Instituto os títulos ou qualquer prova, em direito admitida, em que fundamentam as 
suas alegações.

§ 1o A apresentação desses títulos deverá ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da data do edital de convocação que será publicado no Diário Oficial da 
União, devendo o IBRA promover a divulgação dessa convocação por meio de resumo 
estampado em jornal de grande circulação na Capital Federal, nas capitais dos Estados 
e Territórios, bem como por editais afixados na sede dos Municípios onde estejam 
situados os imóveis.

§ 2o Quando houver dúvida quanto aos títulos apresentados, o IBRA os submeterá 
ao Conselho de Terras da União, que deverá, no prazo de 90 (noventa) dias, decidir 
de sua legitimidade.

§ 3o Não apresentados os títulos ou não reconhecidos como legítimos, observada 
a norma do parágrafo anterior, o IBRA providenciará no sentido de recuperar a posse 
do imóvel.

Art. 4o O IBRA promoverá a extinção dos aforamentos existentes sempre que as terras 
respectivas se tornarem necessárias à execução dos planos de colonização e de serviço, 
a eles atinentes, aplicando-se, para fins de avaliação do depósito prévio, o disposto no 
art. 5o, inciso 1o, “a” e “b” do Decreto-Lei no 893, de 26 de novembro de 1938.

§ 1o Os foros devidos pelas áreas transferidas ao IBRA, cujo aforamento não for 
extinto ou até sua extinção, serão arrecadados pelo IBRA e incorporados ao Fundo 
Nacional de Reforma Agrária.

§ 2o Compete ao IBRA, quanto às terras que lhe forem transferidas, declarar em 
comissão e, consequentemente, extintos os aforamentos dos enfiteutas em débito, nos 
termos da lei, indenizadas as benfeitorias e aplicado, para consolidação do domínio 
pleno, o rito sumário do art. 685 do Código do Processo Civil.

§ 3o Compete, ainda, ao IBRA, quanto às terras que lhe forem transferidas:
I – declarar a inadimplência do foreiro, em qualquer caso;
II – declarar a nulidade de pleno direito de transmissão inter vivos do domínio útil 

sem prévio assentimento do senhorio direto;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
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III – promover, quando for o caso, as medidas judiciais consequentes.

Art. 5o Compete ao IBRA tomar as providências administrativas e promover as judi-
ciais concernentes à discriminação das terras devolutas existentes no Distrito Federal, 
nos Territórios Federais e na faixa de 150 (cento e cinquenta) quilômetros ao longo das 
fronteiras do País, respeitado o disposto na Lei no 2.597, de 13 de setembro de 1955.1

§ 1o É o Poder Executivo autorizado a ratificar as alienações e concessões de terras 
já feitas pelos Estados na Faixa de Fronteiras, se entender que se coadunam com os 
objetivos do Estatuto da Terra.

§ 2o Para os fins previstos no art. 11 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, o 
Serviço de Patrimônio da União, dentro de 90 (noventa) dias, a contar da publicação 
da presente Lei, remeterá ao IBRA todos os processos ainda não ultimados de pedi-
dos de aforamento ou aquisição de terras devolutas, desde que destinadas pelos seus 
ocupantes ou pretendentes ao aproveitamento agropecuário.

§ 3o (Revogado)
§ 4o Compete ao IBRA converter os referidos processos de aforamento em venda 

definitiva na respectiva área, para consecução dos fins determinados nos arts. 2o e 10 
do Estatuto da Terra.

Art. 6o Todos os imóveis rurais pertencentes à União, desde que destinados à ati-
vidade agropecuária, somente podem ser concedidos, por venda ou outra forma de 
alienação, aos ocupantes ou pretendentes, através do Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária (IBRA), ou de órgão Federal de Colonização por ele autorizado em cada caso.2

Parágrafo único. A receita proveniente da venda ou outra forma de alienação de 
imóveis rurais pertencentes à União, realizadas nos termos desta Lei, será recolhida ao 
Banco do Brasil S/A, à conta do Tesouro Nacional, como receita orçamentária da União, 
sendo o seu produto destinado à cobertura das providências administrativas e judiciárias, 
a cargo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), concernentes 
à discriminação, arrecadação, demarcação, transcrição e alienação de terras devolutas.

Art. 7o No desempenho das atribuições de alienar bens da União, com finalidades 
agropecuárias, o IBRA submeterá à prévia audiência:

1 Decreto-Lei no 1.561/1977. Ver Lei no 10.164/2000.
2 Decreto-Lei no 1.640/1978.

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/23000f61899579ff032569fa00711f65?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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a) da Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, se se tratar de área na faixa sob 
sua jurisdição;

b) dos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, se houver fortificações 
ou estabelecimentos militares nas proximidades da área pretendida ou na faixa de 100 
(cem) metros ao longo da costa marítima;

c) das Prefeituras Municipais, quando se tratar de terreno situado em zona que 
esteja sendo urbanizada.

§ 1o A consulta versará sobre zona determinada, devidamente caracterizada.
§ 2o Os órgãos consultados deverão pronunciar-se dentro de 30 (trinta) dias do 

recebimento da consulta, prazo que poderá ser prorrogado por outros 30 (trinta) dias, 
quando solicitado, importando o silêncio em assentimento à alienação.

Art. 8o Poderá ser delegada aos Estados, mediante convênio com o IBRA, competência 
para reconhecer as posses legítimas e expedir, em nome deste ou da União, os respec-
tivos títulos de domínio, desde que respeitados, para isso, os critérios estabelecidos 
no Estatuto da Terra.

Art. 9o As áreas e prédios dos imóveis rurais transferidos para o IBRA, que não forem 
necessários à instalação de seus serviços ou à colocação de excedentes rurais, poderão 
retornar à administração do Serviço de Patrimônio da União ou, se julgados necessários 
para planos habitacionais, cedidos ao Banco Nacional de Habitação.3

Art. 10. Fica vedada a inscrição de loteamentos rurais no registro de imóveis, sem 
prova de prévia aprovação pela autoridade pública competente a que se refere o art. 61 
da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964.4

§ 1o São nulos de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes, quando 
praticados com infração do disposto neste artigo.

§ 2o Nos loteamentos já inscritos até a publicação da Lei no 4.947, de 6 de abril 
de 1966, é permitida a venda dos lotes rurais remanescentes, com área inferior à do 
módulo fixado para a respectiva região.

§ 3o Ao fim de cada exercício, para fins estatísticos, o IBRA enviará ao Tribunal 
de Contas relação pormenorizada das alienações efetuadas.

3 Ver Decreto no 59.428/1966.
4 Lei no 5.672/1971. Ver Decreto no 59.428/1966.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4947.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4947.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D59428.htm
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Art. 11. Não se aplica aos núcleos coloniais que foram ou vierem a ser transferidos 
para a jurisdição do IBRA o estabelecido no art. 39 do Decreto-Lei no 6.117, de 16 de 
dezembro de 1943.5

Art. 12. Para execução do disposto no art. 32 do Decreto-Lei no 6.117, de 16 de de-
zembro de 1943, o Presidente do IBRA designará Comissões especiais de verificação 
e regularização, com poderes para aplicar as sanções previstas em lei.6

Parágrafo único. Das decisões tomadas pelas referidas Comissões, caberá recurso, 
no prazo de 30 (trinta) dias, à Diretoria do IBRA, a contar da data da notificação.

CAPÍTULO III – Dos Contratos Agrários7

Art. 13. Os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os contra-
tos de Direito comum, no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto, observados 
os seguintes preceitos de Direito Agrário:

I – artigos 92, 93 e 94 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, quanto ao uso 
ou posse temporária da terra;

II – artigos 95 e 96 da mesma Lei, no tocante ao arrendamento rural e à parceria 
agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa;

III – obrigatoriedade de cláusulas irrevogáveis, estabelecidas pelo IBRA, que visem 
à conservação de recursos naturais;

IV – proibição de renúncia, por parte do arrendatário ou do parceiro não proprie-
tário, de direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou regulamentos;

V – proteção social e econômica aos arrendatários cultivadores diretos e pessoais.
§ 1o O disposto neste artigo aplicar-se-á a todos os contratos pertinentes ao Direito 

Agrário e informará a regulamentação do Capítulo IV do Título III da Lei no 4.504, 
de 30 de novembro de 1964.

§ 2o Os órgãos oficiais de assistência técnica e creditícia darão prioridade aos 
contratos agrários que obedecerem ao disposto neste artigo.

5 Ver Decreto no 59.428/1966.
6 Ver Decreto no 59.428/1966.
7 Ver Decreto no 59.428/1966.

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/47024584258f091c032569fa006410fb?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/47024584258f091c032569fa006410fb?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/47024584258f091c032569fa006410fb?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/47024584258f091c032569fa006410fb?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed


251Terras

Art. 14. Fica o IBRA autorizado a permitir, a título precário, nas áreas pioneiras do 
País, a utilização de terras públicas sob qualquer das formas de uso temporário previstas 
na Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e a promover sua progressiva adaptação 
às normas estabelecidas na referida Lei.

Art. 15. O Inciso III do art. 95 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, passa a 
ter a seguinte redação:

“III – o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam 
ser recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar, 
previamente, com o locador, a forma de pagamento do uso da terra por esse 
prazo excedente.”

CAPÍTULO IV – Do Sistema de Organização e Funcionamento do IBRA

Art. 16. A Diretoria do IBRA, além das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
número 4.504, de 30 de novembro de 1964, e atos complementares, para exercício da 
autonomia administrativa e financeira assegurada ao Instituto, terá ainda, em caráter 
exclusivo e privativo, nos assuntos de administração geral, competências idênticas às 
conferidas ao Conselho de Administração do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, estabelecidas na alínea “c” do art. 13 da Lei no 1.628, de 20 de junho de 
1952; no art. 23 da Lei no 2.973, de 26 de novembro de 1956; e na forma do disposto 
no art. 32 da Lei no 4.863, de 29 de novembro de 1965.

§ 1o Cabe ao Secretário-Executivo do IBRA atribuição idêntica à conferida ao 
Diretor-Superintendente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico pela 
alínea “a” do art. 13, da Lei no 1.628, de 20 de junho de 1952.

§ 2o Para execução de serviços de caráter transitório ou eventual, pagos mediante 
recibo, ou cuja vinculação de emprego seja regida pela Consolidação das Leis do Tra-
balho, as tabelas de remuneração e a relação quantitativa do pessoal serão fixadas em 
cada caso, nos atos que autorizarem aquela execução.

§ 3o Os funcionários optantes da extinta SUPRA serão readaptados, após cursos 
de treinamento e de capacitação que os habilitem ao exercício de suas novas funções 
nos quadros do IBRA, respeitada a situação jurídica de cada qual.

Art. 17. Fica o IBRA autorizado a promover a criação, organização, incorporação, 
fusão e aquisição de sociedade de economia mista, para execução de empreendimentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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e serviços de natureza agroindustrial ou comercial que se enquadrem nos objetivos 
da Reforma Agrária ou da Política Agrícola a seu cargo, e, especialmente, que visem à 
execução de projetos dos Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária.

CAPÍTULO V – Disposições Gerais

Art. 18. Será cometida aos Governos dos Estados, dos Territórios Federais, dos Mu-
nicípios e do Distrito Federal, mediante convênios firmados na forma dos arts. 6o, 7o 
e 8o da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, a responsabilidade da execução, em 
colaboração com o IBRA, dentro dos respectivos limites territoriais, de tarefas que 
visem à implantação da Reforma Agrária, bem como à fiscalização do cumprimento 
das instruções e outros atos normativos baixados para consecução daquele objetivo.

Parágrafo único. A celebração e o cumprimento dos convênios podem constituir con-
dição para a concessão de assistência técnica e financeira por parte do Governo Federal.

Art. 19. Utilizar, como prova de propriedade ou de direitos a ela relativos, documento 
expedido pelo IBRA para fins cadastrais ou tributários, em prejuízo de outrem ou em 
proveito próprio ou alheio:

Pena: Reclusão de 2 a 6 anos.
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-

-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Art. 20. Invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União, dos Estados e dos 
Municípios:

Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, com idêntico propósito, invadir 

terras de órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais, destinadas à Reforma 
Agrária.

Art. 21. Caberá ao Presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária decretar a 
prisão administrativa dos responsáveis por dinheiros, bens ou valores pertencentes, 
direta ou indiretamente, ao IBRA, ou que se achem sob sua guarda.

Art. 22. A partir de 1o de janeiro de 1967, somente mediante apresentação do Certi-
ficado de Cadastro, expedido pelo IBRA e previsto na Lei no 4.504, de 30 de novembro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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de 1964, poderá o proprietário de qualquer imóvel rural pleitear as facilidades propor-
cionadas pelos órgãos federais de administração centralizada ou descentralizada, ou 
por empresas de economia mista de que a União possua a maioria das ações, e, bem 
assim, obter inscrição, aprovação e registro de projetos de colonização particular, no 
IBRA ou no INDA, ou aprovação de projetos de loteamento.8

§ 1o Sem apresentação do Certificado de Cadastro, não poderão os proprietários, a 
partir da data a que se refere este artigo, sob pena de nulidade, desmembrar, arrendar, 
hipotecar, vender ou prometer em venda imóveis rurais.

§ 2o Em caso de sucessão causa mortis nenhuma partilha, amigável ou judicial, 
poderá ser homologada pela autoridade competente, sem a apresentação do Certificado 
de Cadastro, a partir da data referida neste artigo.

§ 3o A apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, exigida 
no caput deste artigo e nos §§ 1o e 2o far-se-á, sempre, acompanhada da prova de qui-
tação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, correspondente aos 
últimos cinco exercícios, ressalvados os casos de inexigibilidade e dispensa previstos 
no art. 20 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.

§ 4o Dos títulos de domínio destacados do patrimônio público constará obrigato-
riamente o número de inscrição do CCIR, nos termos da regulamentação desta Lei.

§ 5o Nos casos de usucapião, o juiz intimará o INCRA do teor da sentença, para 
fins de cadastramento do imóvel rural.

§ 6o Além dos requisitos previstos no art. 134 do Código Civil e na Lei no 7.433, de 
18 de dezembro de 1985, os serviços notariais são obrigados a mencionar nas escrituras 
os seguintes dados do CCIR:

I – código do imóvel;
II – nome do detentor;
III – nacionalidade do detentor;
IV – denominação do imóvel;
V – localização do imóvel.
§ 7o Os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a encaminhar ao INCRA, 

mensalmente, as modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de 
mudanças de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembra-
mento, retificação de área, reserva legal e particular do patrimônio natural e outras 
limitações e restrições de caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais, inclusive 
os destacados do patrimônio público.

8 Lei no 10.267/2001. Ver Decreto no 59.428/1966.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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§ 8o O INCRA encaminhará, mensalmente, aos serviços de registro de imóveis, 
os códigos dos imóveis rurais de que trata o § 7o, para serem averbados de ofício, nas 
respectivas matrículas.

Art. 23. O IBRA poderá promover, em colaboração com os órgãos executivos da Po-
lítica Habitacional, a organização de nucleamentos urbanos para assegurar a colocação 
de excedentes rurais não qualificados para as atividades agropecuárias.9

Art. 24. Os acordos, convênios ou contratos de interesse da política agrária instituída 
pela Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, firmados em qualquer Ministério ou 
outra entidade de direito público, serão registrados no Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária (IBRA).

Parágrafo único. O IBRA enviará relatório anual, ao Tribunal de Contas, para os 
fins estatísticos e de contabilidade pública, sobre os convênios, acordos e contratos 
firmados no exercício.

Art. 25. Nenhum dos instrumentos referidos no artigo anterior, após a lavratura e para 
o fim de registro, poderá ser enviado diretamente, pelas partes que nele se obrigarem, 
ao Tribunal de Contas da União.

Art. 26. Para que não seja considerado latifúndio o imóvel rural, ainda que do domínio 
particular, cujo objetivo de preservação florestal ou de outros recursos naturais haja 
sido reconhecido para fins de tombamento pelo órgão competente da administração 
pública, deve este tombamento, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua ultimação, ser 
submetido ao julgamento do IBRA.

Art. 27. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Brasília, 6 de abril de 1966; 145o da Independência e 78o da República.

H. CASTELLO BRANCO – Mem de Sá – Ney Braga

Promulgada em 6/4/1966, publicada no DOU de 11/4/1966 e retificada no DOU de 27/4/1966.

9 Ver Decreto no 59.428/1966.
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Lei no 4.504/1964

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – Disposições Preliminares
CAPÍTULO I – Princípios e Definições1

Art. 1o Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, 
para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola.

§ 1o Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover 
melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a 
fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.

§ 2o Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo à 
propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as 
atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de 
harmonizá-las com o processo de industrialização do País.

Art. 2o É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, con-
dicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.

§ 1o A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, 
simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, 
assim como de suas famílias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;

1 Ver Decreto no 55.891/1965.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D55891.htm
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d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre 
os que a possuem e a cultivem.

§ 2o É dever do Poder Público:
a) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade 

da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita, ou, quando as 
circunstâncias regionais o aconselhem em zonas previamente ajustadas na forma do 
disposto na regulamentação desta Lei;

b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulan-
do planos para a sua racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso 
do trabalhador aos benefícios do aumento da produtividade e ao bem-estar coletivo.

§ 3o A todo agricultor assiste o direito de permanecer na terra que cultive, dentro 
dos termos e limitações desta Lei, observadas sempre que for o caso, as normas dos 
contratos de trabalho.

§ 4o É assegurado às populações indígenas o direito à posse das terras que ocu-
pam ou que lhes sejam atribuídas de acordo com a legislação especial que disciplina 
o regime tutelar a que estão sujeitas.

Art. 3o O Poder Público reconhece às entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, o 
direito à propriedade da terra em condomínio, quer sob a forma de cooperativas quer 
como sociedades abertas constituídas na forma da legislação em vigor.

Parágrafo único. Os estatutos das cooperativas e demais sociedades, que se organi-
zarem na forma prevista neste artigo, deverão ser aprovados pelo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária (IBRA) que estabelecerá condições mínimas para a democratização 
dessas sociedades.

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I – “Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua loca-

lização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer 
através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;

II – “Propriedade Familiar”, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado 
pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes 
a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada 
região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;

III – “Módulo Rural”, a área fixada nos termos do inciso anterior;
IV – “Minifúndio”, o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da proprie-

dade familiar;
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V – “Latifúndio”, o imóvel rural que:
a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, § 1o, alínea “b”, desta 

Lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a 
que se destine;

b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual ou superior à 
dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às possi-
bilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja deficiente ou 
inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural;

VI – “Empresa Rural” é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de 
rendimento econômico (Vetado) da região em que se situe e que explore área mínima 
agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder 
Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas 
naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias;

VII – “Parceleiro”, aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas em área destinada 
à Reforma Agrária ou à colonização pública ou privada;

VIII – “Cooperativa Integral de Reforma Agrária (CIRA)”, toda sociedade coopera-
tiva mista, de natureza civil, (Vetado) criada nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, 
contando temporariamente com a contribuição financeira e técnica do Poder Público, 
através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com a finalidade de industrializar, 
beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária, bem como realizar os 
demais objetivos previstos na legislação vigente;

IX – “Colonização”, toda a atividade oficial ou particular, que se destine a promover 
o aproveitamento econômico da terra, pela sua divisão em propriedade familiar ou 
através de Cooperativas (Vetado).

Parágrafo único. Não se considera latifúndio:
a) o imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cujas características recomen-

dem, sob o ponto de vista técnico e econômico, a exploração florestal racionalmente 
realizada, mediante planejamento adequado;

b) o imóvel rural, ainda que de domínio particular, cujo objeto de preservação 
florestal ou de outros recursos naturais haja sido reconhecido para fins de tombamento, 
pelo órgão competente da administração pública.

Art. 5o A dimensão da área dos módulos de propriedade rural será fixada para cada 
zona de características econômicas e ecológicas homogêneas, distintamente, por tipos 
de exploração rural que nela possam ocorrer.



258 Coleção Ambiental

Parágrafo único. No caso de exploração mista, o módulo será fixado pela média 
ponderada das partes do imóvel destinadas a cada um dos tipos de exploração con-
siderados.

CAPÍTULO II – Dos Acordos e Convênios

Art. 6o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão unir seus 
esforços e recursos, mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de proble-
mas de interesse rural, principalmente os relacionados com a aplicação da presente Lei, 
visando a implantação da Reforma Agrária e à unidade de critérios na execução desta.2

§ 1o Para os efeitos da Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA representará a União nos acordos, convênios ou contratos 
multilaterais referidos neste artigo.

§ 2o A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situ-
adas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa 
Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas 
leis e nos atos normativos federais.

§ 3o O convênio de que trata o caput será celebrado com os Estados, com o Distrito 
Federal e com os Municípios que tenham instituído órgão colegiado, com a participação 
das organizações dos agricultores familiares e trabalhadores rurais sem terra, mantida 
a paridade de representação entre o poder público e a sociedade civil organizada, com 
a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política agrária.

§ 4o Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural para fins de reforma 
agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.

§ 5o O convênio de que trata o caput deverá prever que a União poderá utilizar 
servidores integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos e das entidades da Admi-
nistração Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a execução 
das atividades referidas neste artigo.

Art. 7o Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários 
federais da execução de Leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autori-
dades, pertinentes aos problemas rurais, e, reciprocamente, a União poderá, em matéria 

2 Medida Provisória no 2.183-56/2001.
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de sua competência, cometer a funcionários estaduais, encargos análogos, provendo às 
necessárias despesas de conformidade com o disposto no parágrafo terceiro do artigo 
18 da Constituição Federal.

Art. 8o Os acordos, convênios ou contratos poderão conter cláusula que permita 
expressamente a adesão de outras pessoas de direito público, interno ou externo, bem 
como de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras, não participantes direta dos atos 
jurídicos celebrados.

Parágrafo único. A adesão efetivar-se-á com a só notificação oficial às partes con-
tratantes, independentemente de condição ou termo.

CAPÍTULO III – Das Terras Públicas e Particulares
SEÇÃO I – Das Terras Públicas

Art. 9o Dentre as terras públicas, terão prioridade, subordinando-se aos itens previstos 
nesta Lei, as seguintes:

I – as de propriedade da União, que não tenham outra destinação específica;
II – as reservadas pelo Poder Público para serviços ou obras de qualquer natureza, 

ressalvadas as pertinentes à segurança nacional, desde que o órgão competente con-
sidere sua utilização econômica compatível com a atividade principal, sob a forma de 
exploração agrícola;

III – as devolutas da União, dos Estados e dos Municípios.

Art. 10. O Poder Público poderá explorar direta ou indiretamente, qualquer imóvel 
rural de sua propriedade, unicamente para fins de pesquisa, experimentação, de-
monstração e fomento, visando ao desenvolvimento da agricultura, a programas de 
colonização ou fins educativos de assistência técnica e de readaptação.

§ 1o Somente se admitirá a existência de imóveis rurais de propriedade pública, 
com objetivos diversos dos previstos neste artigo, em caráter transitório, desde que 
não haja viabilidade de transferi-los para a propriedade privada.

§ 2o Executados os projetos de colonização nos imóveis rurais de propriedade 
pública, as frações de terras restantes serão obrigatoriamente vendidas.

§ 3o Os imóveis rurais pertencentes à União, cuja utilização não se enquadre nos 
termos deste artigo, poderão ser transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 
ou com ele permutados por ato do Poder Executivo.
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Art. 11. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica investido de poderes de re-
presentação da União, para promover a discriminação das terras devolutas federais, 
restabelecida a instância administrativa disciplinada pelo Decreto-Lei no 9.760, de 
5 de setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as posses legítimas ma-
nifestadas através de cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar 
ao patrimônio público as terras devolutas federais ilegalmente ocupadas e as que se 
encontrarem desocupadas.

§ 1o Através de convênios, celebrados com os Estados e Municípios, iguais poderes 
poderão ser atribuídos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, quanto às terras 
devolutas estaduais e municipais, respeitada a legislação local, o regime jurídico próprio 
das terras situadas na faixa da fronteira nacional bem como a atividade dos órgãos de 
valorização regional.

§ 2o Tanto quanto possível, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária imprimirá 
ao instituto das terras devolutas orientação tendente a harmonizar as peculiaridades 
regionais com os altos interesses do desbravamento através da colonização racional 
visando a erradicar os males do minifúndio e do latifúndio.

SEÇÃO II – Das Terras Particulares

Art. 12. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social 
e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e 
caracterizado nesta Lei.

Art. 13. O Poder Público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e 
de exploração da terra que contrariem sua função social.

Art. 14. O Poder Público facilitará e prestigiará a criação e a expansão de associações 
de pessoas físicas e jurídicas que tenham por finalidade o racional desenvolvimento 
extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial, e promoverá a ampliação do sistema 
cooperativo, bem como de outras modalidades associativas e societárias que objetivem 
a democratização do capital.3

§ 1o Para a implementação dos objetivos referidos neste artigo, os agricultores 
e trabalhadores rurais poderão constituir entidades societárias por cotas, em forma 

3 Medida Provisória no 2.183-56/2001.
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consorcial ou condominial, com a denominação de “consórcio” ou “condomínio”, nos 
termos dos arts. 3o e 6o desta Lei.

§ 2o Os atos constitutivos dessas sociedades deverão ser arquivados na Junta 
Comercial, quando elas praticarem atos de comércio, e no Cartório de Registro das 
Pessoas Jurídicas, quando não envolver essa atividade.

Art. 15. A implantação da Reforma Agrária em terras particulares será feita em caráter 
prioritário, quando se tratar de zonas críticas ou de tensão social.

TÍTULO II – Da Reforma Agrária
CAPÍTULO I – Dos Objetivos e dos Meios de Acesso à Propriedade Rural

Art. 16. A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, 
a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso 
e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do País, com a 
gradual extinção do minifúndio e do latifúndio.

Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será o órgão competente 
para promover e coordenar a execução dessa reforma, observadas as normas gerais 
da presente Lei e do seu regulamento.

Art. 17. O acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a 
redistribuição de terras, pela execução de qualquer das seguintes medidas:

a) desapropriação por interesse social;
b) doação;
c) compra e venda;
d) arrecadação dos bens vagos;
e) reversão à posse (Vetado) do Poder Público de terras de sua propriedade, inde-

vidamente ocupadas e exploradas, a qualquer título, por terceiros;
f) herança ou legado.

Art. 18. À desapropriação por interesse social tem por fim:
a) condicionar o uso da terra à sua função social;
b) promover a justa e adequada distribuição da propriedade;
c) obrigar a exploração racional da terra;
d) permitir a recuperação social e econômica de regiões;
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e) estimular pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração e assistência técnica;
f) efetuar obras de renovação, melhoria e valorização dos recursos naturais;
g) incrementar a eletrificação e a industrialização no meio rural;
h) facultar a criação de áreas de proteção à fauna, à flora ou a outros recursos 

naturais, a fim de preservá-los de atividades predatórias.

Art. 19. A desapropriação far-se-á na forma prevista na Constituição Federal, obe-
decidas as normas constantes da presente Lei.

§ 1o Se for intentada desapropriação parcial, o proprietário poderá optar pela 
desapropriação de todo o imóvel que lhe pertence, quando a área agricultável rema-
nescente, inferior a cinquenta por cento da área original, ficar:

a) reduzida a superfície inferior a três vezes a dimensão do módulo de proprie-
dade; ou

b) prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, 
caso seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada.

§ 2o Para efeito de desapropriação observar-se-ão os seguintes princípios:
a) para a fixação da justa indenização, na forma do artigo 147, § 1o, da Constitui-

ção Federal, levar-se-ão em conta o valor declarado do imóvel para efeito do Imposto 
Territorial Rural, o valor constante do cadastro acrescido das benfeitorias com a 
correção monetária porventura cabível, apurada na forma da legislação específica, e 
o valor venal do mesmo;

b) o poder expropriante não será obrigado a consignar, para fins de imissão de 
posse dos bens, quantia superior à que lhes tiver sido atribuída pelo proprietário na 
sua última declaração, exigida pela Lei do Imposto de Renda, a partir de 1965, se se 
tratar de pessoa física ou o valor constante do ativo, se se tratar de pessoa jurídica, 
num e noutro caso com a correção monetária cabível;

c) efetuada a imissão de posse, fica assegurado ao expropriado o levantamento de 
oitenta por cento da quantia depositada para obtenção da medida possessória.

§ 3o Salvo por motivo de necessidade ou utilidade pública, estão isentos de desa-
propriação:

a) os imóveis rurais que, em cada zona, não excederem de três vezes o módulo de 
produto de propriedade, fixado nos termos do artigo 4o, inciso III;

b) os imóveis que satisfizerem os requisitos pertinentes à empresa rural, enunciados 
no artigo 4o, inciso III;

c) os imóveis que, embora não classificados como empresas rurais, situados fora 
da área prioritária de Reforma Agrária, tiverem aprovados pelo Instituto Brasileiro 
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de Reforma Agrária, e em execução projetos que em prazo determinado, os elevem 
àquela categoria.

§ 4o O foro competente para desapropriação é o da situação do imóvel.
§ 5o De toda decisão que fixar o preço em quantia superior à oferta formulada 

pelo órgão expropriante, haverá, obrigatoriamente, recurso de ofício para o Tribunal 
Federal de Recursos. Verificado, em ação expropriatória, ter o imóvel valor superior 
ao declarado pelo expropriado, e apurada a má-fé ou o dolo deste, poderá a sentença 
condená-lo à penalidade prevista no artigo 49, § 3o, desta Lei, deduzindo-se do valor 
da indenização o montante da penalidade.

Art. 20. As desapropriações a serem realizadas pelo Poder Público, nas áreas prio-
ritárias, recairão sobre:

I – os minifúndios e latifúndios;
II – as áreas já beneficiadas ou a serem por obras públicas de vulto;
III – as áreas cujos proprietários desenvolverem atividades predatórias, recusando-

-se a pôr em prática normas de conservação dos recursos naturais;
IV – as áreas destinadas a empreendimentos de colonização, quando estes não 

tiverem logrado atingir seus objetivos;
V – as áreas que apresentem elevada incidência de arrendatários, parceiros e posseiros;
VI – as terras cujo uso atual estudos levados a efeito pelo Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária comprovem não ser o adequado à sua vocação de uso econômico.

Art. 21. Em áreas de minifúndio, o Poder Público tomará as medidas necessárias 
à organização de unidades econômicas adequadas, desapropriando, aglutinando e 
redistribuindo as áreas.

Art. 22. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado, para todos os efeitos 
legais, a promover as desapropriações necessárias ao cumprimento da presente Lei.

Parágrafo único. A União poderá desapropriar, por interesse social, bens do do-
mínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, precedido o ato, em 
qualquer caso, de autorização legislativa.

Art. 23. Os bens desapropriados por sentença definitiva, uma vez incorporados ao 
patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em 
nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente, resolver-
-se-á em perdas e danos.
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Parágrafo único. A regra deste artigo aplica-se aos imóveis rurais incorporados ao 
domínio da União, em consequência de ações por motivo de enriquecimento ilícito 
em prejuízo do Patrimônio Federal, os quais transferidos ao Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária, serão aplicados aos objetivos desta Lei.

CAPÍTULO II – Da Distribuição de Terras

Art. 24. As terras desapropriadas para os fins da Reforma Agrária que, a qualquer 
título, vierem a ser incorporadas ao patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária, respeitada a ocupação de terras devolutas federais manifestada em cultura 
efetiva e moradia habitual, só poderão ser distribuídas:

I – sob a forma de propriedade familiar, nos termos das normas aprovadas pelo 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária;

II – a agricultores cujos imóveis rurais sejam comprovadamente insuficientes para 
o sustento próprio e o de sua família;

III – para a formação de glebas destinadas à exploração extrativa, agrícola, pe-
cuária ou agroindustrial, por associações de agricultores organizadas sob regime 
cooperativo;

IV – para fins de realização, a cargo do Poder Público, de atividades de demons-
tração educativa, de pesquisa, experimentação, assistência técnica e de organização 
de colônias-escolas;

V – para fins de reflorestamento ou de conservação de reservas florestais a cargo 
da União, dos Estados ou dos Municípios.

Art. 25. As terras adquiridas pelo Poder Público, nos termos desta Lei, deverão ser 
vendidas, atendidas as condições de maioridade, sanidade e de bons antecedentes, ou 
de reabilitação, de acordo com a seguinte ordem de preferência:

I – ao proprietário do imóvel desapropriado, desde que venha a explorar a parcela, 
diretamente ou por intermédio de sua família;

II – aos que trabalhem no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, 
parceiros ou arrendatários;

III – aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade 
familiar da região;

IV – aos agricultores cujas propriedades sejam comprovadamente insuficientes 
para o sustento próprio e o de sua família;
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V – aos tecnicamente habilitados na forma da legislação em vigor, ou que tenham 
comprovada competência para a prática das atividades agrícolas.

§ 1o Na ordem de preferência de que trata este artigo, terão prioridade os chefes 
de família numerosa cujos membros se proponham a exercer atividade agrícola na 
área a ser distribuída.

§ 2o Só poderão adquirir lotes os trabalhadores sem terra, salvo as exceções pre-
vistas nesta Lei.

§ 3o Não poderá ser beneficiário da distribuição de terras a que se refere este artigo 
o proprietário rural, salvo nos casos dos incisos I, III e IV, nem quem exerça função 
pública, autárquica ou em órgão paraestatal, ou se ache investido de atribuições pa-
rafiscais.

§ 4o Sob pena de nulidade, qualquer alienação ou concessão de terras públicas, 
nas regiões prioritárias, definidas na forma do artigo 43, será precedida de consulta 
ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que se pronunciará obrigatoriamente no 
prazo de sessenta dias.

Art. 26. Na distribuição de terras regulada por este Capítulo, ressalvar-se-á sempre 
a prioridade pública dos terrenos de marinha e seus acrescidos na orla oceânica e na 
faixa marginal dos rios federais, até onde se faça sentir a influência das marés, bem 
como a reserva à margem dos rios navegáveis e dos que formam os navegáveis.

CAPÍTULO III – Do Financiamento da Reforma Agrária
SEÇÃO I – Do Fundo Nacional de Reforma Agrária

Art. 27. É criado o Fundo Nacional de Reforma Agrária, destinado a fornecer os 
meios necessários para o financiamento da Reforma Agrária e dos órgãos incumbidos 
da sua execução.4

Art. 28. O Fundo Nacional de Reforma Agrária será constituído:5

I – do produto da arrecadação da Contribuição de Melhoria cobrada pela União 
de acordo com a legislação vigente;

4 Decreto-Lei no 2.431/1988 e Ato Declaratório de 14/6/1989.
5 Decreto-Lei no 2.431/1988 e Ato Declaratório de 14/6/1989.
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II – da destinação específica de 3% (três por cento) da receita tributária da União;
III – dos recursos destinados em lei à Superintendência de Política Agrária 

(SUPRA), ressalvado o disposto no artigo 117;
IV – dos recursos oriundos das verbas de órgãos e de entidades vinculados por 

convênios ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária;
V – de doações recebidas;
VI – da receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
§ 1o Os recursos de que tratam os incisos I e II, deste artigo, bem como os prove-

nientes de quaisquer créditos adicionais destinados à execução dos planos nacional e 
regionais de Reforma Agrária, não poderão ser suprimidos, nem aplicados em outros fins.

§ 2o Os saldos dessas dotações em poder do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
ou a seu favor, verificados no final de cada exercício, não prescrevem, e serão aplicados, 
na sua totalidade, em consonância com os objetivos da presente Lei.

§ 3o Os tributos, dotações e recursos referidos nos incisos deste artigo terão a des-
tinação, durante vinte anos, vinculada à execução dos programas da Reforma Agrária.

§ 4o Os atos relativos à receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária consti-
tuída pelos recursos previstos no inciso II, e pelos resultados apurados no exercício 
anterior, nas hipóteses dos incisos I, III e IV, considerar-se-ão registrados, pelo Tribunal 
de Contas, a 1o de janeiro, e os respectivos recursos distribuídos ao Tesouro Nacional, 
que os depositará no Banco do Brasil, à disposição do referido Instituto, em quatro 
parcelas, até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de julho e 31 de outubro, respectivamente.

Art. 29. Além dos recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, a execução dos 
projetos regionais contará com as contribuições financeiras dos órgãos e entidades vin-
culados por convênios ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, notadamente os de 
valorização regional, como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nor-
deste (SUDENE), a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA) a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) e a Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste do País (SUDOESTE), os quais 
deverão destinar, para este fim, vinte por cento, no mínimo de suas dotações globais.

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, depois de aprovados os planos 
para as respectivas regiões, serão entregues ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 
que, para a execução destes, contribuirá com igual quantia.

Art. 30. Para fins da presente Lei, é o Poder Executivo autorizado a receber doações, 
bem como a contrair empréstimos no país e no exterior, até o limite fixado no artigo 105.
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Art. 31. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado a:
I – firmar convênios com os Estados, Municípios, entidades públicas e privadas, 

para financiamento, execução ou administração dos planos regionais de Reforma 
Agrária;

II – colocar os títulos da Dívida Agrária Nacional para os fins desta Lei;
III – realizar operações financeiras ou de compra e venda para os objetivos desta Lei;
IV – praticar atos, tanto no contencioso como no administrativo, inclusive os rela-

tivos à desapropriação por interesse social ou por utilidade ou necessidade públicas.

SEÇÃO II – Do Patrimônio do Órgão de Reforma Agrária

Art. 32. O Patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído:
I – do Fundo Nacional de Reforma Agrária;
II – dos bens das entidades públicas incorporadas ao Instituto Brasileiro de Re-

forma Agrária;
III – das terras e demais bens adquiridos a qualquer título.

CAPÍTULO I – Da Execução e da Administração da Reforma Agrária
SEÇÃO I – Dos Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária

Art. 33. A Reforma Agrária será realizada por meio de planos periódicos, nacionais 
e regionais, com prazos e objetivos determinados, de acordo com projetos específicos.

Art. 34. O Plano Nacional de Reforma Agrária, elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária e aprovado pelo Presidente da República, consignará necessariamente:

I – a delimitação de áreas regionais prioritárias;
II – a especificação dos órgãos regionais, zonais e locais, que vierem a ser criados 

para a execução e a administração da Reforma Agrária;
III – a determinação dos objetivos que deverão condicionar a elaboração dos 

Planos Regionais;
IV – a hierarquização das medidas a serem programadas pelos órgãos públicos, nas 

áreas prioritárias, nos setores de obras de saneamento, educação e assistência técnica;
V – a fixação dos limites das dotações destinadas à execução do Plano Nacional e 

de cada um dos planos regionais.
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§ 1o Uma vez aprovados, os Planos terão prioridade absoluta para atuação dos 
órgãos e serviços federais já existentes nas áreas escolhidas.

§ 2o As entidades públicas e privadas que firmarem acordos, convênios ou trata-
dos com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, nos termos desta Lei, assumirão, 
igualmente compromisso expresso, quanto à prioridade aludida no parágrafo anterior, 
relativamente aos assuntos e serviços de sua alçada nas respectivas áreas.

Art. 35. Os Planos Regionais de Reforma Agrária antecederão, sempre, qualquer desa-
propriação por interesse social, e serão elaborados pelas Delegacias Regionais do Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), obedecidos os seguintes requisitos mínimos:

I – delimitação da área de ação;
II – determinação dos objetivos específicos da Reforma Agrária na região respectiva;
III – fixação das prioridades regionais;
IV – extensão e localização das áreas desapropriáveis;
V – previsão das obras de melhoria;
VI – estimativa das inversões necessárias e dos custos.

Art. 36. Os projetos elaborados para regiões geoeconômicas ou grupos de imóveis 
rurais, que possam ser tratados em comum, deverão consignar:

I – o levantamento sócioeconômico da área;
II – os tipos e as unidades de exploração econômica perfeitamente determinados 

e caracterizados;
III – as obras de infraestrutura e os órgãos de defesa econômica dos parceleiros 

necessários à implementação do projeto;
IV – o custo dos investimentos e o seu esquema de aplicação;
V – os serviços essenciais a serem instalados no centro da comunidade;
VI – a renda familiar que se pretende alcançar;
VII – a colaboração a ser recebida dos órgãos públicos ou privados que celebrarem 

convênios ou acordos para a execução do projeto.

SEÇÃO II – Dos Órgãos Específicos

Art. 37. São órgãos específicos para a execução da Reforma Agrária:6

6 Decreto-Lei no 582/1969.
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I – O Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA);
II – O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), diretamente, ou através de 

suas Delegacias Regionais;
III – as Comissões Agrárias.

Art. 38. O IBRA será dirigido por um Presidente nomeado pelo Presidente da Re-
pública.7

§ 1o O Presidente do IBRA terá a remuneração correspondente a 75% (setenta e 
cinco por cento) do que percebem os Ministros de Estado.

§ 2o Integrarão, ainda, a Administração Superior do IBRA Diretores, até o máximo 
de seis, de nomeação do Presidente do IBRA, mediante aprovação do GERA.

Art. 39. Ao Conselho Técnico competirá discutir e propor as diretrizes dos planos 
nacional e regionais de Reforma Agrária, estudar e sugerir medidas de caráter legis-
lativo e administrativo, necessárias à boa execução da Reforma.

Art. 40. À Secretaria Executiva competirá elaborar e promover a execução do plano 
nacional de Reforma Agrária, assessorar as Delegacias Regionais, analisar os projetos 
regionais e dirigir a vida administrativa do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.

Art. 41. As Delegacias Regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), 
cada qual dirigida por um Delegado Regional, nomeado pelo Presidente do Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária dentre técnicos de comprovada experiência em pro-
blemas agrários e reconhecida idoneidade, são órgãos executores da Reforma nas 
regiões do país, com áreas de jurisdição, competência e funções que serão fixadas na 
regulamentação da presente Lei, compreendendo a elaboração do cadastro, classifi-
cação das terras, formas e condições de uso atual e potencial da propriedade, preparo 
das propostas de desapropriação, e seleção dos candidatos à aquisição das parcelas.

Parágrafo único. Dentro de cento e oitenta dias, após a publicação do decreto 
que a criar, a Delegacia Regional apresentará ao Presidente do Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária o plano regional de Reforma Agrária, na forma prevista nesta Lei.

Art. 42. A Comissão Agrária, constituída de um representante do Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, que a presidirá, de três representantes dos trabalhadores rurais, 

7 Decreto-Lei no 582/1969.



270 Coleção Ambiental

eleitos ou indicados pelos órgãos de classe respectivos, de três representantes dos 
proprietários rurais eleitos ou indicados pelos órgãos de classe respectivos, um repre-
sentante categorizado de entidade pública vinculada à agricultura e um representante 
dos estabelecimentos de ensino agrícola, é o órgão competente para:

I – instruir e encaminhar os pedidos de aquisição e de desapropriação de terras;
II – manifestar-se sobre a lista de candidatos selecionados para a adjudicação de lotes;
III – oferecer sugestões à Delegacia Regional na elaboração e execução dos pro-

gramas regionais de Reforma Agrária;
IV – acompanhar, até sua implantação, os programas de reformas nas áreas esco-

lhidas, mantendo a Delegacia Regional informada sobre o andamento dos trabalhos.
§ 1o A Comissão Agrária será constituída quando estiver definida a área prioritária 

regional de reforma agrária e terá vigência até a implantação dos respectivos projetos.
§ 2o (Vetado)

SEÇÃO III – Do Zoneamento e dos Cadastros8

Art. 43. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a realização de estudos 
para o zoneamento do país em regiões homogêneas do ponto de vista socioeconômico 
e das características da estrutura agrária, visando a definir:

I – as regiões críticas que estão exigindo reforma agrária com progressiva eliminação 
dos minifúndios e dos latifúndios;

II – as regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento social e econômico, 
em que não ocorram tenções nas estruturas demográficas e agrárias;

III – as regiões já economicamente ocupadas em que predomine economia de 
subsistência e cujos lavradores e pecuaristas careçam de assistência adequada;

IV – as regiões ainda em fase de ocupação econômica, carentes de programa de 
desbravamento, povoamento e colonização de áreas pioneiras.

§ 1o Para a elaboração do zoneamento e caracterização das áreas prioritárias, serão 
levados em conta, essencialmente, os seguintes elementos:

a) a posição geográfica das áreas, em relação aos centros econômicos de várias 
ordens, existentes no país;

b) o grau de intensidade de ocorrência de áreas em imóveis rurais acima de mil 
hectares e abaixo de cinquenta hectares;

8 Ver Decreto no 55.891/1965.



271Terras

c) o número médio de hectares por pessoa ocupada;
d) as populações rurais, seu incremento anual e a densidade específica da popu-

lação agrícola;
e) a relação entre o número de proprietários e o número de rendeiros, parceiros 

e assalariados em cada área.
§ 2o A declaração de áreas prioritárias será feita por decreto do Presidente da 

República, mencionando:
a) a criação da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária com 

a exata delimitação de sua área de jurisdição;
b) a duração do período de intervenção governamental na área;
c) os objetivos a alcançar, principalmente o número de unidades familiares e co-

operativas a serem criadas;
d) outras medidas destinadas a atender a peculiaridades regionais.

Art. 44. São objetivos dos zoneamentos definidos no artigo anterior:
I – estabelecer as diretrizes da política agrária a ser adotada em cada tipo de região;
II – programar a ação dos órgãos governamentais, para desenvolvimento do setor 

rural, nas regiões delimitadas como de maior significação econômica e social.

Art. 45. A fim de completar os trabalhos de zoneamento serão elaborados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Reforma Agrária levantamentos e análises para:

I – orientar as disponibilidades agropecuárias nas áreas sob o controle do Institu-
to Brasileiro de Reforma Agrária quanto à melhor destinação econômica das terras, 
adoção de práticas adequadas segundo as condições ecológicas, capacidade potencial 
de uso e mercados interno e externo;

II – recuperar, diretamente, mediante projetos especiais, as áreas degradadas em 
virtude de uso predatório e ausência de medidas de proteção dos recursos naturais 
renováveis e que se situem em regiões de elevado valor econômico.

Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá levantamentos, com 
utilização, nos casos indicados, dos meios previstos no Capítulo II do Título I, para a 
elaboração do cadastro dos imóveis rurais em todo o país, mencionando:

I – dados para caracterização dos imóveis rurais com indicação:
a) do proprietário e de sua família;
b) dos títulos de domínio, da natureza da posse e da forma de administração;
c) da localização geográfica;
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d) da área com descrição das linhas de divisas e nome dos respectivos confrontantes;
e) das dimensões das testadas para vias públicas;
f) do valor das terras, das benfeitorias, dos equipamentos e das instalações exis-

tentes discriminadamente;
II – natureza e condições das vias de acesso e respectivas distâncias dos centros 

demográficos mais próximos com população:
a) até 5.000 habitantes;
b) de mais de 5.000 a 10.000 habitantes;
c) de mais de 10.000 a 20.000 habitantes;
d) de mais de 20.000 a 50.000 habitantes;
e) de mais de 50.000 a 100.000 habitantes;
f) de mais de 100.000 habitantes;
III – condições da exploração e do uso da terra, indicando:
a) as percentagens da superfície total em cerrados, matas, pastagens, glebas de 

cultivo (especificadamente em exploração e inexplorados) e em áreas inaproveitáveis;
b) os tipos de cultivo e de criação, as formas de proteção e comercialização dos produtos;
c) os sistemas de contrato de trabalho, com discriminação de arrendatários, par-

ceiros e trabalhadores rurais;
d) as práticas conservacionistas empregadas e o grau de mecanização;
e) os volumes e os índices médios relativos à produção obtida;
f) as condições para o beneficiamento dos produtos agropecuários.
§ 1o Nas áreas prioritárias de reforma agrária serão complementadas as fichas ca-

dastrais elaboradas para atender às finalidades fiscais, com dados relativos ao relevo, 
às pendentes, à drenagem, aos solos e a outras características ecológicas que permitam 
avaliar a capacidade do uso atual e potencial, e fixar uma classificação das terras para 
os fins de realização de estudos microeconômicos, visando, essencialmente, à deter-
minação por amostragem para cada zona e forma de exploração:

a) das áreas mínimas ou módulos de propriedade rural determinados de acordo 
com elementos enumerados neste parágrafo e, mais, a força de trabalho do conjunto 
familiar médio, o nível tecnológico predominante e a renda familiar a ser obtida;

b) dos limites permitidos de áreas dos imóveis rurais, os quais não excederão a 
seiscentas vezes o módulo médio da propriedade rural nem a seiscentas vezes a área 
média dos imóveis rurais, na respectiva zona;

c) das dimensões ótimas do imóvel rural do ponto de vista do rendimento econômico;
d) do valor das terras em função das características do imóvel rural, da classificação 

da capacidade potencial de uso e da vocação agrícola das terras;
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e) dos limites mínimos de produtividade agrícola para confronto com os mesmos 
índices obtidos em cada imóvel nas áreas prioritárias de reforma agrária.

§ 2o Os cadastros serão organizados de acordo com normas e fichas aprovadas 
pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na forma indicada no regulamento, e 
poderão ser executados centralizadamente pelos órgãos de valorização regional, pelos 
Estados ou pelos Municípios, caso em que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
lhes prestará assistência técnica e financeira com o objetivo de acelerar sua realização 
em áreas prioritárias de Reforma Agrária.

§ 3o Os cadastros terão em vista a possibilidade de garantir a classificação, a identi-
ficação e o grupamento dos vários imóveis rurais que pertençam a um único proprie-
tário, ainda que situados em municípios distintos, sendo fornecido ao proprietário o 
certificado de cadastro na forma indicada na regulamentação desta Lei.

§ 4o Os cadastros serão continuamente atualizados para inclusão das novas pro-
priedades que forem sendo constituídas e, no mínimo, de cinco em cinco anos serão 
feitas revisões gerais para atualização das fichas já levantadas.

§ 5o Poderão os proprietários requerer a atualização de suas fichas, dentro de um 
ano da data das modificações substanciais relativas aos respectivos imóveis rurais, desde 
que comprovadas as alterações, a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.

§ 6o No caso de imóvel rural em comum por força de herança, as partes ideais, para 
os fins desta Lei, serão consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada 
a área que, na partilha, tocaria a cada herdeiro e admitidos os demais dados médios 
verificados na área total do imóvel rural.

§ 7o O cadastro inscreverá o valor de cada imóvel de acordo com os elementos 
enumerados neste artigo, com base na declaração do proprietário relativa ao valor da 
terra nua, quando não impugnado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou o 
valor que resultar da avaliação cadastral.

TÍTULO III – Da Política de Desenvolvimento Rural
CAPÍTULO I – Da Tributação da Terra9

SEÇÃO I – Critérios Básicos

Art. 47. Para incentivar a política de desenvolvimento rural, o Poder Público se 
utilizará da tributação progressiva da terra, do Imposto de Renda, da colonização 

9 Decreto no 56.792/1965 (regulamentação).
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pública e particular, da assistência e proteção à economia rural e ao cooperativismo 
e, finalmente, da regulamentação do uso e posse temporários da terra, objetivando:

I – desestimular os que exercem o direito de propriedade sem observância da 
função social e econômica da terra;

II – estimular a racionalização da atividade agropecuária dentro dos princípios de 
conservação dos recursos naturais renováveis;

III – proporcionar recursos à União, aos Estados e Municípios para financiar os 
projetos de Reforma Agrária;

IV – aperfeiçoar os sistemas de controle da arrecadação dos impostos.

SEÇÃO II – Do Imposto Territorial Rural

Art. 48. Observar-se-ão, quanto ao Imposto Territorial Rural, os seguintes princípios:
I – a União poderá atribuir, por convênio, aos Estados e Municípios, o lançamento, 

tendo por base os levantamentos cadastrais executados e periodicamente atualizados;
II – a União também poderá atribuir, por convênio, aos Municípios, a arrecadação, 

ficando a eles garantida a utilização da importância arrecadada;
III – quando a arrecadação for atribuída, por convênio, ao Município, à União 

caberá o controle da cobrança;
IV – as épocas de cobrança deverão ser fixadas em regulamento, de tal forma que, 

em cada região, se ajustem, o mais possível, aos períodos normais de comercialização 
da produção;

V – o imposto arrecadado será contabilizado diariamente como depósito à ordem, 
exclusivamente, do Município, a que pertencer e a ele entregue diretamente pelas 
repartições arrecadadoras, no último dia útil de cada mês;

VI – o imposto não incidirá sobre sítios de área não excedente a vinte hectares, 
quando os cultive só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel 
(artigo 29, parágrafo único, da Constituição Federal).

Art. 49. As normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade territorial 
rural obedecerão a critérios de progressividade e regressividade, levando-se em conta 
os seguintes fatores:10

I – o valor da terra nua;

10 Lei no 6.746/1979.
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II – a área do imóvel rural;
III – o grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária e florestal;
IV – o grau de eficiência obtido nas diferentes explorações;
V – a área total, no País, do conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário.
§ 1o Os fatores mencionados neste artigo serão estabelecidos com base nas infor-

mações apresentadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a 
qualquer título, de imóveis rurais, obrigados a prestar declaração para cadastro, nos 
prazos e segundo normas fixadas na regulamentação desta Lei.

§ 2o O órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levanta-
mento e a revisão das declarações prestadas pelos proprietários, titulares do domínio 
útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, procedendo-se a verificações 
in loco se necessário.

§ 3o As declarações previstas no parágrafo primeiro serão apresentadas sob inteira 
responsabilidade dos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qual-
quer título, de imóvel rural, e, no caso de dolo ou má-fé, os obrigará ao pagamento 
em dobro dos tributos devidos, além das multas decorrentes e das despesas com as 
verificações necessárias.

§ 4o Fica facultado ao órgão responsável pelo lançamento, quando houver omis-
são dos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de 
imóvel rural, na prestação da declaração para cadastro, proceder ao lançamento do 
imposto com a utilização de dados indiciários, além da cobrança de multas e despesas 
necessárias à apuração dos referidos dados.

Art. 50. Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o valor da terra nua, constante 
da declaração para cadastro, e não impugnado pelo órgão competente, ou resultante 
de avaliação, a alíquota correspondente ao número de módulos fiscais do imóvel, de 
acordo com a tabela adiante:11

NÚMERO DE MÓDULOS FISCAIS Alíquotas

Até 2  0,2%

Acima de 2 até 3  0,3%

Acima de 3 até 4  0,4%

11 Lei no 6.746/1979 e Decreto-Lei no 57/1966.
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NÚMERO DE MÓDULOS FISCAIS Alíquotas

Acima de 4 até 5  0,5%

Acima de 5 até 6  0,6%

Acima de 6 até 7  0,7%

Acima de 7 até 8  0,8%

Acima de 8 até 9  0,9%

Acima de 9 até 10  1,0%

Acima de 10 até 15  1,2%

Acima de 15 até 20  1,4%

Acima de 20 até 25  1,6%

Acima de 25 até 30  1,8%

Acima de 30 até 35  2,0%

Acima de 35 até 40  2,2%

Acima de 40 até 50  2,4%

Acima de 50 até 60  2,6%

Acima de 60 até 70  2,8%

Acima de 70 até 80  3,0%

Acima de 80 até 90  3,2%

Acima de 90 até 100  3,4%

Acima de 100  3,5%

§ 1o O imposto não incidirá sobre o imóvel rural, ou conjunto de imóveis rurais, 
de área igual ou inferior a um módulo fiscal, desde que seu proprietário, titular do 
domínio útil ou possuidor, a qualquer título, o cultive só ou com sua família, admitida 
a ajuda eventual de terceiros.

§ 2o O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será determinado 
levando-se em conta os seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:
I – hortifrutigranjeira;
II – cultura permanente;
III – cultura temporária;
IV – pecuária;
V – florestal;
b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
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c) outras explorações existentes no Município que, embora não predominantes, 
sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada;

d) o conceito de “propriedade familiar”, definido no item II do artigo 4o desta Lei.
§ 3o O número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se 

sua área aproveitável total pelo modulo fiscal do Município.
§ 4o Para os efeitos desta Lei, constitui área aproveitável do imóvel rural a que for 

passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não se considera aproveitável:
a) a área ocupada por benfeitoria;
b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente, ou 

reflorestada com essências nativas;
c) a área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pe-

cuária ou florestal.
§ 5o O imposto calculado na forma do caput deste artigo poderá ser objeto de 

redução de até 90% (noventa por cento) a título de estímulo fiscal, segundo o grau de 
utilização econômica do imóvel rural, da forma seguinte:

a) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de utilização da 
terra, medido pela relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável 
total do imóvel rural;

b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de eficiência na 
exploração, medido pela relação entre o rendimento obtido por hectare para cada 
produto explorado e os correspondentes índices regionais fixados pelo Poder Executivo 
e multiplicado pelo grau de utilização da terra, referido na alínea “a” deste parágrafo.

§ 6o A redução do imposto de que trata o § 5o deste artigo não se aplicará para o imóvel 
que, na data do lançamento, não esteja com o imposto de exercícios anteriores devidamente 
quitado, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

§ 7o O Poder Executivo poderá, mantido o limite máximo de 90% (noventa por 
cento), alterar a distribuição percentual prevista nas alíneas “a” e “b” do § 5o deste artigo, 
ajustando-a à política agrícola adotada para as diversas regiões do País.

§ 8o Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras 
ou mesmo destruição de pastos, para o cálculo da redução prevista nas alíneas “a” e 
“b” do § 5o deste artigo, poderão ser utilizados os dados do período anterior ao da 
ocorrência, podendo ainda o Ministro da Agricultura fixar as percentagens de redução 
do imposto que serão utilizadas.

§ 9o Para os imóveis rurais que apresentarem grau de utilização da terra, calculado 
na forma da alínea “a” § 5o deste artigo, inferior aos limites fixados no § 11, a alíquota 
a ser aplicada será multiplicada pelos seguintes coeficientes:
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a) no primeiro ano: 2,0 (dois);
b) no segundo ano: 3,0 (três);
c) no terceiro ano e seguintes: 4,0 (quatro).
§ 10. Em qualquer hipótese, a aplicação do disposto no §  9o não resultará em 

alíquotas inferiores a:
a) no primeiro ano: 2% (dois por cento);
b) no segundo ano: 3% (três por cento);
c) no terceiro ano e seguintes: 4% (quatro por cento).
§ 11. Os limites referidos no § 9o são fixados segundo o tamanho do módulo fiscal 

do Município de localização do imóvel rural, da seguinte forma:

ÁREA DO MÓDULO FISCAL Grau de Utilização da Terra

Até 25 hectares  30%

Acima de 25 hectares até 50 hectares  25%

Acima de 50 hectares até 80 hectares  18%

Acima de 80 hectares  10%

§ 12. Nos casos de projetos agropecuários, a suspensão da aplicação do disposto 
nos §§ 9o 10 e 11 deste artigo, poderá ser requerida por um período de até 3 (três) anos.

Art. 51. (Vetado)

Art. 52. (Revogado)12

SEÇÃO III – Do Rendimento da Exploração Agrícola e Pastoril e das Indústrias 
Extrativas, Vegetal e Animal

Art. 53. Na determinação, para efeitos do Imposto de Renda, do rendimento líqui-
do da exploração agrícola ou pastoril, das indústrias extrativas, vegetal e animal, e 
de transformação de produtos agrícolas e pecuários feita pelo próprio agricultor ou 
criador, com matéria-prima da propriedade explorada, aplicar-se-á o coeficiente de 

12 Lei no 6.746/1979.
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três por cento sobre o valor referido no inciso I do artigo 49 desta Lei, constante da 
declaração de bens ou do balanço patrimonial.

§ 1o As construções e benfeitorias serão deduzidas do valor do imposto, sobre elas 
não recaindo a tributação de que trata este artigo.

§ 2o No caso de não ser possível apurar o valor exato das construções e benfeito-
rias existentes, será ele arbitrado em trinta por cento do valor da terra nua, conforme 
declaração para efeito do pagamento do imposto territorial.

§ 3o Igualmente será deduzido o valor do gado, das máquinas agrícolas e das 
culturas permanentes, sobre ele aplicando-se o coeficiente de um por cento para a 
determinação da renda tributável.

§ 4o No caso de imóvel rural explorado por arrendatário, o valor anual do 
arrendamento poderá ser deduzido da importância tributável, calculado nos ter-
mos deste artigo e §§ 1o, 2o e 3o. Admitir-se-á essa dedução dentro do limite de 
cinquenta por cento do respectivo valor, desde que se comuniquem à repartição 
arrecadadora o nome e endereço do proprietário, e o valor do pagamento que lhe 
houver sido feito.

§ 5o Poderá também ser deduzida do valor tributável, referido no parágrafo an-
terior, a importância paga pelo contribuinte no último exercício, a título de Imposto 
Territorial Rural.

§ 6o Não serão permitidas quaisquer outras deduções do rendimento líquido cal-
culado na forma deste artigo, ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o.

§ 7o Ao proprietário do imóvel rural, total ou parcialmente arrendado, conceder-se-
-á o direito de excluir o valor dos bens arrendados, desde que declarado e comprovado 
o valor do arrendamento e identificado o arrendatário.

§ 8o Às pessoas físicas é facultado reajustar o valor dos imóveis rurais em suas 
declarações de renda e de bens, a partir do exercício financeiro de 1965, independen-
temente de qualquer comprovação, sem que seja tributável o aumento de patrimônio 
resultante desse reajustamento. Às empresas rurais, organizadas sob a forma de so-
ciedade civil, serão outorgados idênticos benefícios quanto ao registro contábil e ao 
aumento do ativo líquido.

§ 9o À falta de integralização do capital das empresas rurais, referidas no parágrafo 
anterior, não impede a correção do ativo, prevista neste artigo. O aumento do ativo 
líquido e do capital resultante dessa correção não poderá ser aplicado na integralização 
de ações ou quotas.

§ 10. Os aumentos de capital das pessoas jurídicas resultantes da incorporação, 
a seu ativo, de ações distribuídas em virtude da correção monetária realizada por 
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empresas rurais, de que sejam acionistas ou sócias nos termos deste artigo, não sofre-
rão qualquer tributação. Idêntica isenção vigorará relativamente às ações resultantes 
daquele aumento de capital.

§ 11. Os valores de que tratam os §§ 8o e 10, deste artigo, não poderão ser infe-
riores ao preço de aquisição do imóvel e das inversões em benfeitorias, atualizadas de 
acordo com os coeficientes de correção monetária, fixados pelo Conselho Nacional 
de Economia.

Art. 54. (Vetado)

CAPÍTULO II – Da Colonização
SEÇÃO I – Da Colonização Oficial

Art. 55. Na colonização oficial, o Poder Público tomará a iniciativa de recrutar e 
selecionar pessoas ou famílias, dentro ou fora do território nacional, reunindo-as 
em núcleos agrícolas ou agroindustriais, podendo encarregar-se de seu transporte, 
recepção, hospedagem e encaminhamento, até a sua colocação e integração nos res-
pectivos núcleos.

Art. 56. A colonização oficial deverá ser realizada em terras já incorporadas ao Patri-
mônio Público ou que venham a sê-lo. Ela será efetuada, preferencialmente, nas áreas:

I – ociosas ou de aproveitamento inadequado;
II – próximas a grandes centros urbanos e de mercados de fácil acesso, tendo em 

vista os problemas de abastecimento;
III – de êxodo, em locais de fácil acesso e comunicação, de acordo com os planos 

nacionais e regionais de vias de transporte;
IV – de colonização predominantemente estrangeira, tendo em mira facilitar o 

processo de interculturação;
V – de desbravamento ao longo dos eixos viários, para ampliar a fronteira econô-

mica do País.

Art. 57. Os programas de colonização têm em vista, além dos objetivos especificados 
no artigo 56:

I – a integração e o progresso social e econômico do parceleiro;
II – o levantamento do nível de vida do trabalhador rural;
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III – a conservação dos recursos naturais e a recuperação social e econômica de 
determinadas áreas;

IV – o aumento da produção e da produtividade no setor primário.

Art. 58. Nas regiões prioritárias definidas pelo zoneamento e na fixação de suas 
populações em outras regiões, caberão ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária as 
atividades colonizadoras.

§ 1o Nas demais regiões, a colonização oficial obedecerá à metodologia observada 
nos projetos realizados nas áreas prioritárias, e será coordenada pelo Órgão do Mi-
nistério da Agricultura referido no artigo 74, e executada por este, pelos Governos 
Estaduais ou por entidades de valorização regional, mediante convênios.

§ 2o As atribuições referentes à seleção de imigrantes são da competência do 
Ministério das Relações Exteriores, conforme diretrizes fixadas pelo Ministério da 
Agricultura, em articulação com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, ca-
bendo ao órgão referido no artigo 74 a recepção e o encaminhamento dos imigrantes.

Art. 59. O órgão competente do Ministério da Agricultura referido no artigo 74, po-
derá criar núcleos de colonização, visando a fins especiais, e deverá igualmente entrar 
em entendimentos com o Ministério da Guerra para o estabelecimento de colônias, 
com assistência militar, na fronteira continental.

SEÇÃO II – Da Colonização Particular

Art. 60. Para os efeitos desta Lei, consideram-se empresas particulares de colonização 
as pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, residentes ou domiciliadas no Brasil, ou 
jurídicas, constituídas e sediadas no País, que tiverem por finalidade executar programa 
de valorização de área ou distribuição de terras.13

§ 1o É dever do Estado estimular, pelos meios enumerados no artigo 73, as inicia-
tivas particulares de colonização.

§ 2o A empresa rural, definida no inciso VI do artigo 4o, desde que incluída em 
projeto de colonização, deverá permitir a livre participação em seu capital dos res-
pectivos parceleiros.

13 Lei no 5.709/1971 e Decreto-Lei no 494/1969.
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Art. 61. Os projetos de colonização particular, quanto à metodologia, deverão ser 
previamente examinados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que inscreverá 
a entidade e o respectivo projeto em registro próprio. Tais projetos serão aprovados 
pelo Ministério da Agricultura, cujo órgão próprio coordenará a respectiva execução.

§ 1o Sem prévio registro da entidade colonizadora e do projeto e sem a aprovação 
deste, nenhuma parcela poderá ser vendida em programas particulares de colonização.

§ 2o O proprietário de terras próprias para a lavoura ou pecuária, interessados em 
loteá-las para fins de urbanização ou formação de sítios de recreio, deverá submeter 
o respectivo projeto à prévia aprovação e fiscalização do órgão competente do Minis-
tério da Agricultura ou do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, conforme o caso.

§ 3o A fim de possibilitar o cadastro, o controle e a fiscalização dos loteamentos 
rurais, os Cartórios de Registro de Imóveis são obrigados a comunicar aos órgãos 
competentes, referidos no parágrafo anterior, os registros efetuados nas respectivas 
circunscrições, nos termos da legislação em vigor, informando o nome do proprietário, 
a denominação do imóvel e sua localização, bem como a área, o número de lotes, e a 
data do registro nos citados órgãos.

§ 4o Nenhum projeto de colonização particular será aprovado para gozar das 
vantagens desta Lei, se não consignar para a empresa colonizadora as seguintes obri-
gações mínimas:

a) abertura de estradas de acesso e de penetração à área a ser colonizada;
b) divisão dos lotes e respectivo piqueteamento, obedecendo a divisão, tanto 

quanto possível, ao critério de acompanhar as vertentes, partindo a sua orientação no 
sentido do espigão para as águas, de modo a todos os lotes possuírem água própria 
ou comum;

c) manutenção de uma reserva florestal nos vértices dos espigões e nas nascentes;
d) prestação de assistência médica e técnica aos adquirentes de lotes e aos membros 

de suas famílias;
e) fomento da produção de uma determinada cultura agrícola já predominante 

na região ou ecologicamente aconselhada pelos técnicos do Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária ou do Ministério da Agricultura;

f) entrega de documentação legalizada e em ordem aos adquirentes de lotes.
§§ 5o a 8o (Vetados)

Art. 62. Os interessados em projetos de colonização destinados à ocupação e valo-
rização econômica da terra, em que predominem o trabalho assalariado ou contratos 
de arrendamento e parceria, não gozarão dos benefícios previstos nesta Lei.
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SEÇÃO III – Da Organização da Colonização

Art. 63. Para atender aos objetivos da presente Lei e garantir as melhores condições 
de fixação do homem à terra e seu progresso social e econômico, os programas de 
colonização serão elaborados prevendo-se os grupamentos de lotes em núcleos de 
colonização, e destes em distritos, e associação dos parceleiros em cooperativas.

Art. 64. Os lotes de colonização podem ser:
I – parcelas, quando se destinem ao trabalho agrícola do parceleiro e de sua família 

cuja moradia, quando não for no próprio local, há de ser no centro da comunidade a 
que elas correspondam;

II – urbanos, quando se destinem a constituir o centro da comunidade, incluindo as 
residências dos trabalhadores dos vários serviços implantados no núcleo ou distritos, 
eventualmente às dos próprios parceleiros, e as instalações necessárias à localização 
dos serviços administrativos assistenciais, bem como das atividades cooperativas, 
comerciais, artesanais e industriais.

§ 1o Sempre que o órgão competente do Ministério da Agricultura ou o Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária não manifestarem, dentro de noventa dias da consulta, 
a preferência a que terão direito, os lotes de colonização poderão ser alienados:

a) a pessoas que se enquadrem nas condições e ordem de preferência, previstas 
no artigo 25; ou

b) livremente, após cinco anos, contados da data de sua transcrição.
§ 2o No caso em que o adquirente ou seu sucessor venha a desistir da exploração 

direta, os imóveis rurais, vendidos nos termos desta Lei, reverterão ao patrimônio 
do alienante, podendo o regulamento prever as condições em que se dará essa re-
versão, resguardada a restituição da quantia já paga pelo adquirente, com a correção 
monetária de acordo com os índices do Conselho Nacional de Economia, apurados 
entre a data do pagamento e da restituição, se tal cláusula constar do contrato de 
venda respectivo.

§ 3o Se os adquirentes mantiverem inexploradas áreas suscetíveis de aproveitamen-
to, desde que à sua disposição existam condições objetivas para explorá-las, perderão 
o direito a essas áreas, que reverterão ao patrimônio do alienante, com a simples 
devolução das despesas feitas.

§ 4o Na regulamentação das matérias de que trata este capítulo, com a observância 
das primazias já codificadas, se estipularão:

a) as exigências quanto aos títulos de domínio e à demarcação de divisas;
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b) os critérios para fixação das áreas-limites de parcelas, lotes urbanos e glebas de 
uso comum, bem como dos preços, condições de financiamento e pagamento;

c) o sistema de seleção dos parceleiros e artesãos;
d) as limitações para distribuição, desmembramentos, alienação e transmissão 

dos lotes;
e) as sanções pelo inadimplemento das cláusulas contratuais;
f) os serviços que devam ser assegurados aos promitentes compradores, bem 

como os encargos e isenções tributárias que, nos termos da lei, lhes sejam conferidos.

Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva 
do módulo de propriedade rural.14

§ 1o Em caso de sucessão causa mortis e nas partilhas judiciais ou amigáveis, não 
se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo de pro-
priedade rural.

§ 2o Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o domínio de 
imóveis rurais, não poderão dividi-los em outros de dimensão inferior ao módulo de 
propriedade rural.

§ 3o No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar as terras 
assim havidas, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá prover no sentido de 
o requerente ou requerentes obterem financiamentos que lhes facultem o numerário 
para indenizar os demais condôminos.

§ 4o O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser concedido me-
diante prova de que o requerente não possui recursos para adquirir o respectivo lote.

§ 5o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de imóveis 
rurais em dimensão inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal, quando 
promovidos pelo Poder Público, em programas oficiais de apoio à atividade agrícola 
familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural 
ou urbano.

§ 6o Nenhum imóvel rural adquirido na forma do § 5o deste artigo poderá ser 
desmembrado ou dividido.

Art. 66. Os compradores e promitentes compradores de parcelas resultantes de co-
lonização oficial ou particular, ficam isentos do pagamento dos tributos federais que 

14 Lei no 11.446/2007 e Decreto no 62.504/1968 (regulamentação).
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incidam diretamente sobre o imóvel durante o período de cinco anos, a contar da data 
da compra ou compromisso.

Parágrafo único. O órgão competente firmará convênios com o fim de obter, para 
os compradores e promitentes compradores, idênticas isenções de tributos estaduais 
e municipais.

Art. 67. O Núcleo de Colonização, como unidade básica, caracteriza-se por um 
conjunto de parcelas integradas por uma sede administrativa e serviços comunitários.

Parágrafo único. O número de parcelas de um núcleo será condicionado essen-
cialmente pela possibilidade de conhecimento mútuo entre os parceleiros e de sua 
identificação pelo administrador, em função das dimensões adequadas a cada região.

Art. 68. A emancipação do núcleo ocorrerá quando este tiver condições de vida 
autônoma, e será declarada por ato do órgão competente, observados os preceitos 
legais e regulamentares.

Art. 69. O custo operacional do núcleo de colonização será progressivamente transfe-
rido aos proprietários das parcelas, através de cooperativas ou outras entidades que os 
congreguem. O prazo para essa transferência, nunca superior a cinco anos, contar-se-á:

a) a partir de sua emancipação;
b) desde quando a maioria dos parceleiros já tenha recebido os títulos definitivos, 

embora o núcleo não tenha adquirido condições de vida autônoma.

Art. 70. O Distrito de Colonização caracteriza-se como unidade constituída por três 
ou mais núcleos interligados, subordinados a uma única chefia, integrado por serviços 
gerais administrativos e comunitários.

Art. 71. Nos casos de regiões muito afastadas dos centros urbanos e dos mercados 
consumidores, só se permitirá a organização de Distrito de Colonização.

Art. 72. A regulamentação deste capítulo estabelecerá, para os projetos de colonização 
que venham a gozar dos benefícios desta Lei:

a) a forma de administração, a composição, a área de jurisdição e os critérios de 
vinculação, desmembramento e incorporação dos núcleos aos Distritos de Colonização;

b) os serviços gerais administrativos e comunitários indispensáveis para a implan-
tação de núcleos e Distrito de Colonizações;
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c) os serviços complementares de assistência educacional, sanitária, social, técnica 
e creditícia;

d) os serviços de produção, de beneficiamento e de industrialização e de eletrifi-
cação rural, de comercialização e transportes;

e) os serviços de planejamento e execução de obras que, em cada caso, sejam 
aconselháveis e devam ser considerados para a eficácia dos programas.

CAPÍTULO III – Da Assistência e Proteção à Economia Rural

Art. 73. Dentro das diretrizes fixadas para a política de desenvolvimento rural, com 
o fim de prestar assistência social, técnica e fomentista e de estimular a produção 
agropecuária, de forma a que ela atenda não só ao consumo nacional, mas também à 
possibilidade de obtenção de excedentes exportáveis, serão mobilizados, entre outros, 
os seguintes meios:

I – assistência técnica;
II – produção e distribuição de sementes e mudas;
III – criação, venda e distribuição de reprodutores e uso da inseminação artificial;
IV – mecanização agrícola;
V – cooperativismo;
VI – assistência financeira e creditícia;15

VII – assistência à comercialização;
VIII – industrialização e beneficiamento dos produtos;
IX – eletrificação rural e obras de infraestrutura;
X – seguro agrícola;
XI – educação, através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional;
XII – garantia de preços mínimos à produção agrícola.
§ 1o Todos os meios enumerados neste artigo serão utilizados para dar plena ca-

pacitação ao agricultor e sua família e visam, especialmente, ao preparo educacional, 
à formação empresarial e técnico-profissional:

a) garantindo sua integração social e ativa participação no processo de desenvol-
vimento rural;

b) estabelecendo, no meio rural, clima de cooperação entre o homem e o Estado, 
no aproveitamento da terra.

15 Ver Lei no 13.001/2014.
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§ 2o No que tange aos campos de ação dos órgãos incumbidos de orientar, norma-
lizar ou executar a política de desenvolvimento rural, através dos meios enumerados 
neste artigo, observar-se-á o seguinte:

a) nas áreas abrangidas pelas regiões prioritárias e incluídas nos planos nacional 
e regionais de Reforma Agrária, a atuação competirá sempre ao Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária;

b) nas demais áreas do país, esses meios de assistência e proteção serão utilizados 
sob coordenação do Ministério da Agricultura; no âmbito de atuação dos órgãos 
federais, pelas repartições e entidades subordinadas ou vinculadas àquele Ministério; 
nas áreas de jurisdição dos Estados, pelas respectivas Secretarias de Agricultura e 
entidades de economia mista, criadas e adequadamente organizadas com a finalidade 
de promover o desenvolvimento rural;

c) nas regiões em que atuem órgãos de valorização econômica, tais como a Supe-
rintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE), a Superin-
tendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), a Comissão 
do Vale do São Francisco (CVSF), a Fundação Brasil Central (FBC), a Superinten-
dência do Plano de Valorização Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País 
(SUDOESTE), a utilização desses meios poderá ser, no todo ou em parte, exercida 
por esses órgãos.

§ 3o Os projetos de Reforma Agrária receberão assistência integral, assim com-
preendido o emprego de todos os meios enumerados neste artigo, ficando a cargo 
dos organismos criados pela presente Lei e daqueles já existentes, sob coordenação 
do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.

§ 4o Nas regiões prioritárias de Reforma Agrária, será essa assistência prestada, 
também, pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com os órgãos 
estaduais pertinentes, aos proprietários rurais aí existentes, desde que se constituam 
em cooperativas, requeiram os benefícios aqui mencionados e se comprometam a 
observar as normas estabelecidas.

Art. 74. É criado, para atender às atividades atribuídas por esta Lei ao Ministério 
da Agricultura, o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA), entidade 
autárquica vinculada ao mesmo Ministério, com personalidade jurídica e autonomia 
financeira, de acordo com o prescrito nos dispositivos seguintes:

I – o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário tem por finalidade promover 
o desenvolvimento rural nos setores da colonização, da extensão rural e do coopera-
tivismo;



288 Coleção Ambiental

II – o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário terá os recursos e o patri-
mônio definidos na presente Lei;

III – o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário será dirigido por um Presi-
dente e um Conselho Diretor, composto de três membros, de nomeação do Presidente 
da República, mediante indicação do Ministro da Agricultura;

IV – Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário integrará a 
Comissão de Planejamento da Política Agrícola;

V – além das atribuições que esta Lei lhe confere, cabe ao Instituto Nacional do 
Desenvolvimento Agrário:

a) (Vetada);
b) planejar, programar, orientar, promover e fiscalizar as atividades relativas ao 

cooperativismo e associativismo rural;
c) colaborar em programas de colonização e de recolonização;
d) planejar, programar, promover e controlar as atividades relativas à extensão 

rural e cooperar com outros órgãos ou entidades que a executem;
e) planejar, programar e promover medidas visando à implantação e desenvolvi-

mento da eletrificação rural;
f) proceder à avaliação do desenvolvimento das atividades de extensão rural (Vetado);
g) realizar estudos e pesquisas sobre a organização rural e propor as medidas deles 

decorrentes;
h) (Vetada);
i) atuar, em colaboração com os órgãos do Ministério do Trabalho incumbidos 

da sindicalização rural visando a harmonizar as atribuições legais com os propósitos 
sociais, econômicos e técnicos da agricultura;

j) estabelecer normas, proceder ao registro e promover a fiscalização do funcio-
namento das cooperativas e de outras entidades de associativismo rural;

k) planejar e promover a aquisição e revenda de materiais agropecuários, repro-
dutores, sementes e mudas;

l) controlar os estoques e as operações financeiras de revenda;
m) centralizar a movimentação de recursos financeiros destinados à aquisição 

e revenda de materiais agropecuários, de acordo com o plano geral aprovado pela 
Comissão de Planejamento da Política Agrícola;

n) exercer as atribuições de que trata o artigo 88, desta Lei, no âmbito federal;
o) desempenhar as atribuições constantes do artigo 162 da Constituição Federal, 

observado o disposto no § 2o do artigo 58, desta Lei, coordenadas as suas atividades 
com as do Banco Nacional de Crédito Cooperativo;
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p) firmar convênios com os Estados, Municípios e entidades privadas para execução 
dos programas de desenvolvimento rural nos setores da colonização, extensão rural, 
cooperativismo e demais atividades de sua atribuição;

VI – a organização do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e de seus 
sistemas de funcionamento será estabelecida em regulamento, com competência 
idêntica à fixada para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, no artigo 104 e seus 
parágrafos.

SEÇÃO I – Da Assistência Técnica

Art. 75. A assistência técnica, nas modalidades e com os objetivos definidos nos 
parágrafos seguintes, será prestada por todos os órgãos referidos no artigo 73, § 2o, 
alíneas “a”, “b” e “c”.

§ 1o Nas áreas dos projetos de reforma agrária, a prestação de assistência técnica será 
feita através do Administrador do Projeto, dos agentes de extensão rural e das equipes 
de especialistas. O Administrador residirá obrigatoriamente, na área do projeto. Os 
agentes de extensão rural e as equipes de especialistas atuarão ao nível da Delegacia 
Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e deverão residir na sua área de 
jurisdição, e durante a fase da implantação, se necessário, na própria área do projeto.

§ 2o Nas demais áreas, fora das regiões prioritárias, este tipo de assistência técnica 
será prestado na forma indicada no artigo 73, parágrafo 2o, alínea “b”.

§ 3o Os estabelecimentos rurais isolados continuarão a ser atendidos pelos órgãos 
de assistência técnica do Ministério da Agricultura e das Secretarias Estaduais, na 
forma atual ou através de técnicos e sistemas que vierem a ser adotados por aqueles 
organismos.

§ 4o As atividades de assistência técnica tanto nas áreas prioritárias de Reforma 
Agrária como nas previstas no § 3o deste artigo, terão, entre outros, os seguintes ob-
jetivos:

a) a planificação de empreendimentos e atividades agrícolas;
b) a elevação do nível sanitário, através de serviços próprios de saúde e saneamento 

rural, melhoria de habitação e de capacitação de lavradores e criadores, bem como 
de suas famílias;

c) a criação do espírito empresarial e a formação adequada em economia doméstica, 
indispensável à gerência dos pequenos estabelecimentos rurais e à administração da 
própria vida familiar;
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d) a transmissão de conhecimentos e acesso a meios técnicos concernentes a mé-
todos e práticas agropecuárias e extrativas, visando a escolha econômica das culturas 
e criações, a racional implantação e desenvolvimento, e ao emprego de medidas de 
defesa sanitária, vegetal e animal;

e) o auxílio e a assistência para o uso racional do solo, a execução de planos de 
reflorestamento, a obtenção de crédito e financiamento, a defesa e preservação dos 
recursos naturais;

f) a promoção, entre os agricultores, do espírito de liderança e de associativismo.

SEÇÃO II – Da Produção e Distribuição de Sementes e Mudas

Art. 76. Os órgãos referidos no artigo 73, § 2o, alínea “b”, deverão expandir suas ativi-
dades no setor de produção e distribuição e de material de plantio, inclusive o básico, 
de modo a atender tanto aos parceleiros como aos agricultores em geral.

Parágrafo único. A produção e distribuição de sementes e mudas, inclusive de 
novas variedades, poderão também ser feitas por organizações particulares, dentro 
do sistema de certificação de material de plantio, sob a fiscalização, controle e amparo 
do Poder Público.

SEÇÃO III – Da Criação, Venda, Distribuição de Reprodutores e Uso da 
Inseminação Artificial

Art. 77. A melhoria dos rebanhos e plantéis será feita através de criação, venda de 
reprodutores e uso da inseminação artificial, devendo os órgãos referidos no artigo 
73, § 2o, alínea “b”, ampliar para esse fim, a sua rede de postos especializados.

Parágrafo único. A criação de reprodutores e o emprego da inseminação artificial 
poderão ser feitos por entidades privadas, sob fiscalização, controle e amparo do 
Poder Público.

SEÇÃO IV – Da Mecanização Agrícola

Art. 78. Os planos de mecanização agrícola, elaborados pelos órgãos referidos no 
artigo 73, § 2o, alínea “b”, levarão em conta o mercado de mão de obra regional, as 
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necessidades de preparação e capacitação de pessoal, para utilização e manutenção 
de maquinaria.

§ 1o Esses planos serão dimensionados em função do grau de produtividade que 
se pretende alcançar em cada uma das áreas geoeconômica do País, e deverão ser 
condicionados ao nível tecnológico já existente e à composição da força de trabalho 
ocorrente.

§ 2o Nos mesmos planos poderão ser incluídos serviços adequados de manutenção 
e de orientação técnica para o uso econômico das máquinas e implementos, os quais, 
sempre que possível deverão ser realizados por entidades privadas especializadas.

SEÇÃO V – Do Cooperativismo

Art. 79. A Cooperativa Integral de Reforma Agrária (CIRA) contará com a contribui-
ção financeira do Poder Público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 
durante o período de implantação dos respectivos projetos.

§ 1o A contribuição financeira referida neste artigo será feita de acordo com o 
vulto do empreendimento, a possibilidade de obtenção de crédito, empréstimo ou 
financiamento externo e outras facilidades.

§ 2o A Cooperativa Integral de Reforma Agrária terá um Delegado indicado pelo 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, integrante do Conselho de Administração, sem 
direito a voto, com a função de prestar assistência técnico-administrativa à Diretoria 
e de orientar e fiscalizar a aplicação de recursos que o Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária tiver destinado à entidade cooperativa.

§ 3o Às cooperativas assim constituídas será permitida a contratação de gerentes 
não cooperados na forma de lei.

§ 4o A participação direta do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na consti-
tuição, instalação e desenvolvimento da Cooperativa Integral de Reforma Agrária, 
quando constituir contribuição financeira, será feita com recursos do Fundo Nacional 
de Reforma Agrária, na forma de investimentos sem recuperação direta, considerada 
a finalidade social e econômica desses investimentos. Quando se tratar de assistência 
creditícia, tal participação será feita por intermédio do Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo, de acordo com normas traçadas pela entidade coordenadora do crédito 
rural.

§ 5o A Contribuição do Estado será feita pela Cooperativa Integral de Reforma 
Agrária, levada à conta de um Fundo de Implantação da própria cooperativa.
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§ 6o Quando o empreendimento resultante do projeto de Reforma Agrária tiver 
condições de vida autônoma, sua emancipação será declarada pelo Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, cessando as funções do Delegado de que trata o § 2o deste artigo 
e incorporando-se ao patrimônio da cooperativa o Fundo requerido no parágrafo 
anterior.

§ 7o O Estatuto da Cooperativa integral de Reforma Agrária deverá determinar a 
incorporação ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo do remanescente patrimonial, 
no caso de dissolução da sociedade.

§ 8o Além da sua designação qualitativa, a Cooperativa Integral de Reforma Agrária 
adotará a denominação que o respectivo Estatuto estabelecer.

§ 9o As cooperativas já existentes nas áreas prioritárias poderão transformar-se 
em Cooperativas Integradas de Reforma Agrária, a critério do Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária.

§ 10. O disposto nesta seção aplica-se, no que couber, às demais cooperativas, 
inclusive às destinadas a atividades extrativas.

Art. 80. O órgão referido no artigo 74 deverá promover a expansão do sistema coo-
perativista, prestando, quando necessário, assistência técnica, financeira e comercial 
às cooperativas visando à capacidade e ao treinamento dos cooperados para garantir 
a implantação dos serviços administrativos, técnicos, comerciais e industriais.

SEÇÃO VI – Da Assistência Financeira e Creditícia

Art. 81. Para aquisição de terra destinada a seu trabalho e de sua família, o trabalhador 
rural terá direito a um empréstimo correspondente ao valor do salário mínimo anual 
da região, pelo Fundo Nacional de Reforma Agrária, prazo de vinte anos, ao juro de 
seis por cento ao ano.

Parágrafo único. Poderão acumular o empréstimo de que trata este artigo, dois 
ou mais trabalhadores rurais que se entenderem para aquisição de propriedade de 
área superior à que estabelece o número 2 do artigo 4o, desta Lei, sob a administração 
comum ou em forma de cooperativa.

Art. 82. Nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, a assistência creditícia aos 
parceleiros e demais cooperados será prestada, preferencialmente, através das co-
operativas.
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Parágrafo único. Nas demais regiões, sempre que possível, far-se-á o mesmo com 
referência aos pequenos e médios proprietários.

Art. 83. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com o Ministério 
da Agricultura, a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) e a Coordenação 
Nacional do Crédito Rural, promoverá as medidas legais necessárias para a institucio-
nalização do crédito rural, tecnificado.

§ 1o A Coordenação Nacional do Crédito Rural fixará as normas do contrato 
padrão de financiamento que permita assegurar proteção ao agricultor, desde a fase 
do preparo da terra, até a venda de suas safras, ou entrega das mesmas à cooperativa 
para comercialização ou industrialização.

§ 2o O mesmo organismo deverá prover à forma de desconto de títulos oriundos 
de operações de financiamento a agricultores ou de venda de produtos, máquinas, 
implementos e utilidades agrícolas necessários ao custeio de safras, construção de 
benfeitorias e melhoramentos fundiários.

§ 3o A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá determinar que dos 
depósitos compulsórios dos Bancos particulares, à sua ordem, sejam deduzidas as 
quantias a serem utilizadas em operações de crédito rural, na forma por ela regu-
lamentada.

SEÇÃO VII – Da Assistência à Comercialização

Art. 84. Os planos de armazenamento e proteção dos produtos agropecuários levarão 
em conta o zoneamento de que trata o artigo 43, a fim de condicionar aos objetivos desta 
Lei, as atividades da Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB) e de outros 
órgãos federais e estaduais com atividades que objetivem o desenvolvimento rural.

§ 1o Os órgãos referidos neste artigo, se necessário, deverão instalar em convênio 
com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, armazéns, silos, frigoríficos, postos ou 
agências de compra, visando a dar segurança à produção agrícola.

§ 2o Os planos deverão também levar em conta a classificação dos produtos e o 
adequado e oportuno escoamento das safras.

Art. 85. A fixação dos preços mínimos, de acordo com a essencialidade dos produtos 
agropecuários, visando aos mercados interno e externo, deverá ser feita, no mínimo, 
sessenta dias antes da época do plantio em cada região e reajustados, na época da 
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venda, de acordo com os índices de correção fixados pelo Conselho Nacional de 
Economia.

§ 1o Para fixação do preço mínimo se tomará por base o custo efetivo da produção, 
acrescido das despesas de transporte para o mercado mais próximo e da margem de 
lucro do produtor, que não poderá ser inferior a trinta por cento.

§ 2o As despesas do armazenamento, expurgo, conservação e embalagem dos 
produtos agrícolas correrão por conta do órgão executor da política de garantia de 
preços mínimos, não sendo dedutíveis do total a ser pago ao produtor.

Art. 86. Os órgãos referidos no artigo 73, §  2o, alínea “b”, deverão, se necessário 
e quando a rede comercial se mostrar insuficiente, promover a expansão desta ou 
expandir seus postos de revenda para atender aos interesses de lavradores e de cria-
dores na obtenção de mercadorias e utilidades necessárias às suas atividades rurais, 
de forma oportuna e econômica, visando à melhoria da produção e ao aumento da 
produtividade, através, entre outros, de serviços locais, para distribuição de produção 
própria ou revenda de:

I – tratores, implementos agrícolas, conjuntos de irrigação e perfuração de 
poços, aparelhos e utensílios para pequenas indústrias de beneficiamento da 
produção;

II – arames, herbicidas, inseticidas, fungicidas, rações, misturas, soros, vacinas e 
medicamentos para animais;

III – corretivo de solo, fertilizantes e adubos, sementes e mudas.

SEÇÃO VIII – Da Industrialização e Beneficiamento dos Produtos Agrícolas

Art. 87. Nas áreas prioritárias da Reforma Agrária, a industrialização e o benefi-
ciamento dos produtos agrícolas serão promovidos pelas Cooperativas Integrais de 
Reforma Agrária.

Art. 88. O Poder Público, através dos órgãos referidos no artigo 73, § 2o, alínea “b”, 
exercerá atividades de orientação, planificação, execução e controle, com o objetivo 
de promover o incentivo da industrialização, do beneficiamento dos produtos agro-
pecuários e dos meios indispensáveis ao aumento da produção e da produtividade 
agrícola, especialmente os referidos no artigo 86.

Parágrafo único. (Vetado)
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SEÇÃO IX – Da Eletrificação Rural e Obras de Infraestrutura

Art. 89. Os planos nacional e regional de Reforma Agrária incluirão, obrigatoria-
mente, as providências de valorização, relativas a eletrificação rural e outras obras de 
melhoria de infraestrutura, tais como reflorestamento, regularização dos deflúvios 
dos cursos d’água, açudagem, barragens submersas, drenagem, irrigação, abertura de 
poços, saneamento, obras de conservação do solo, além do sistema viário indispensável 
à realização do projeto.

Art. 90. Os órgão públicos federais ou estaduais referidos no artigo 73, § 2o, alíneas 
“a”, “b” e “c”, bem como o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, na medida de 
suas disponibilidades técnicas e financeiras, promoverão a difusão das atividades de 
reflorestamento e de eletrificação rural, estas essencialmente através de cooperativas 
de eletrificação e industrialização rural, organizadas pelos lavradores e pecuaristas 
da região.

§ 1o Os mesmos órgãos, especialmente as entidades de economia mista destinadas a 
promover o desenvolvimento rural, deverão manter serviços para atender à orientação, 
planificação, execução e fiscalização das obras de melhoria e outras de infraestrutura, 
referidas neste artigo.

§ 2o Os consumidores rurais de energia elétrica distribuída através de cooperati-
va de eletrificação e industrialização rural ficarão isentos do respectivo empréstimo 
compulsório.

§ 3o Os projetos de eletrificação rural feitos pelas cooperativas rurais terão prio-
ridade nos financiamentos e poderão receber auxílio do Governo federal, estadual e 
municipal.

SEÇÃO X – Do Seguro Agrícola

Art. 91. A Companhia Nacional de Seguro Agrícola (CNSA), em convênio com o 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atuará nas áreas do projeto de Reforma Agrária, 
garantindo culturas, safras, colheitas, rebanhos e plantéis.

§ 1o O estabelecimento das tabelas dos prêmios de seguro para os vários tipos 
de atividade agropecuária nas diversas regiões do país será feito tendo-se em vista a 
necessidade de sua aplicação, não somente nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, 
como também nas outras regiões selecionadas pela Companhia Nacional de Seguro 
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Agrícola, nas quais a produção agropecuária represente fator essencial de desenvol-
vimento.

§ 2o Os contratos de financiamento e empréstimo e os contratos agropecuários, 
de qualquer natureza, realizados através dos órgãos oficiais de crédito, deverão ser 
segurados na Companhia Nacional de Seguro Agrícola.

CAPÍTULO IV – Do Uso ou da Posse Temporária da Terra
SEÇÃO I – Das Normas Gerais16

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato 
expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade 
agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, 
agroindustrial e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 1o O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel 
arrendado ou cedido em parceria.

§ 2o Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato (Vetado) se-
rão reajustados periodicamente, de acordo com os índices aprovados pelo Conselho 
Nacional de Economia. Nos casos em que ocorra exploração de produtos com preço 
oficialmente fixado, a relação entre os preços reajustados e os iniciais não pode ultra-
passar a relação entre o novo preço fixado para os produtos e o respectivo preço na 
época do contrato, obedecidas as normas do Regulamento desta Lei.

§ 3o No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência 
para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhe-
cimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de 
trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante 
recibo.

§ 4o O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, 
haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da 
transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.

§ 5o A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência 
dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos 
direitos e obrigações do alienante.

16 Ver Decreto no 59.566/1966.
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§ 6o O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará 
lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. ob-
servado o disposto em lei.

§ 7o Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento 
ou de parceria, em que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrenda-
tário ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para 
cada tipo de contrato.

§ 8o Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção 
de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios 
estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares.

§ 9o Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no 
Código Civil.

Art. 93. Ao proprietário é vedado exigir do arrendatário ou do parceiro:
I – prestação de serviço gratuito;
II – exclusividade da venda da colheita;
III – obrigatoriedade do beneficiamento da produção em seu estabelecimento;
IV – obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em seus armazéns ou 

barracões;
V – aceitação de pagamento em “ordens”, “vales”, “borós” ou outras formas regionais 

substitutivas da moeda.
Parágrafo único. Ao proprietário que houver financiado o arrendatário ou par-

ceiro, por inexistência de financiamento direto, será facultado exigir a venda da 
colheita até o limite do financiamento concedido, observados os níveis de preços do 
mercado local.

Art. 94. É vedado contrato de arrendamento ou parceria na exploração de terras de 
propriedade pública, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser arrendadas ou dadas em parceria 
terras de propriedade pública, quando:

a) razões de segurança nacional o determinarem;
b) áreas de núcleos de colonização pioneira, na sua fase de implantação, forem 

organizadas para fins de demonstração;
c) forem motivo de posse pacífica e a justo título, reconhecida pelo Poder Público, 

antes da vigência desta Lei.
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SEÇÃO II – Do Arrendamento Rural17

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:18

I – os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, 
inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento 
da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas 
mesmas condições, até sua ultimação;

II – presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo 
indeterminado, observada a regra do item anterior;

III – o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser 
recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar, previamente, 
com o arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse prazo excedente;

IV – em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência 
à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes 
do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das 
propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato 
considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) 
dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo 
mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos 
e Documentos;

V – os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, 
no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de 
notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo 
diretamente ou por intermédio de descendente seu;

VI – sem expresso consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento;
VII – poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que permita 

a substituição de área arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel rural, desde 
que respeitadas as condições de arrendamento e os direitos do arrendatário;

VIII – o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das ben-
feitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando 
autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o arrendatário não for indenizado 
das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das 

17 Ver Decreto no 59.566/1966.
18 Leis nos 11.443/2007 e 4.947/1966.
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vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposi-
ções do inciso I deste artigo;

IX – constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de 
trabalho, cuja forma de restituição não tenha sido expressamente regulada, o arren-
datário é obrigado, findo ou rescindido o contrato, a restituí-los em igual número, 
espécie e valor;

X – o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que 
não tiver dado causa;

XI – na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições 
que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equi-
valente em produtos;

b) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de 
atividades agrícolas;

c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas;
XII – a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não 

poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel, incluídas 
as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o arrendamento for 
parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de 
alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta 
por cento);

XIII – a todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais de 
cinco anos, um imóvel rural desapropriado, em área prioritária de Reforma Agrária, 
é assegurado o direito preferencial de acesso à terra (Vetado).

Art. 95-A. Fica instituído o Programa de Arrendamento Rural, destinado ao atendi-
mento complementar de acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais qualificados 
para participar do Programa Nacional de Reforma Agrária, na forma estabelecida em 
regulamento.19

Parágrafo único. Os imóveis que integrarem o Programa de Arrendamento Rural 
não serão objeto de desapropriação para fins de reforma agrária enquanto se manti-
verem arrendados, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em regulamento.

19 Medida Provisória no 2.183-56/2001. Ver Decreto no 3.993/2001.
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SEÇÃO III – Da Parceria Agrícola, Pecuária, Agroindustrial e Extrativa20

Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, observar-se-ão os 
seguintes princípios:21

I – o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, 
será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita 
pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;

II – expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por 
conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá preferência 
para firmar novo contrato de parceria;

III – as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em 
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;

IV – o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para aten-
der ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área suficiente para 
horta e criação de animais de pequeno porte;

V – no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as seguin-
tes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria agrícola, 
pecuária, agroindustrial ou extrativa:

a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de 
atividade agropecuária e facilidades oferecidas ao parceiro;

b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários tipos de 
atividade agrícola;

c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com 

consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro, por 
práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, nos equipamentos, 
ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos;

f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI – na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá 

ser superior a:
a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;

20 Ver Decreto no 59.566/1966.
21 Lei no 11.443/2007.
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b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;
c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia;
d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, 

constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, 
valas ou currais, conforme o caso;

e) 50% (cinquenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto 
básico de benfeitorias enumeradas na alínea “d” deste inciso e mais o fornecimento 
de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como as 
sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria em 
proporção superior a 50% (cinquenta por cento) do número total de cabeças objeto 
de parceria;

f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultraextensiva em que 
forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento) do 
rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5% (cinco por 
cento) por animal vendido;

g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do proprietário 
será fixada com base em percentagem máxima de dez por cento do valor das benfei-
torias ou dos bens postos à disposição do parceiro;

VII – aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agroindustrial ou 
extrativa as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem como as 
regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela presente Lei;

VIII – o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, 
o valor de fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à 
participação deste, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas do inciso VI 
do caput deste artigo;

IX – nos casos não previstos nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo, a quota 
adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10% (dez 
por cento) do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro.

§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à 
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou 
partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o ob-
jetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, 
extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, 
engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada 
ou cumulativamente, dos seguintes riscos:

I – caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
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II – dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, obser-
vados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;

III – variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou 

volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, 
seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário, de acordo 
com a produção.

§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato 
de parceria.

§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro 
e parte em percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados 
simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a direção 
dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário do 
serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção 
do salário mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial, 
de aves e suínos, que serão regulados por lei específica.

SEÇÃO IV – Dos Ocupantes de Terras Públicas Federais

Art. 97. Quanto aos legítimos possuidores de terras devolutas federais, observar-se-á 
o seguinte:

I – o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a discriminação das áreas 
ocupadas por posseiros, para a progressiva regularização de suas condições de uso e 
posse da terra, providenciando, nos casos e condições previstos nesta Lei, a emissão 
dos títulos de domínio;

II – todo o trabalhador agrícola que, à data da presente Lei, tiver ocupado, por um 
ano, terras devolutas, terá preferência para adquirir um lote da dimensão do módulo 
de propriedade rural, que for estabelecido para a região, obedecidas as prescrições 
da lei.

Art. 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por dez 
anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-
-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua morada, trecho de terra com área 
caracterizada como suficiente para, por seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, 
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garantir-lhes a subsistência, o progresso social e econômico, nas dimensões fixadas por 
esta Lei, para o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença 
declaratória devidamente transcrita.

Art. 99. A transferência do domínio ao posseiro de terras devolutas federais efetivar-
-se-á no competente processo administrativo de legitimação de posse, cujos atos e 
termos obedecerão às normas do Regulamento da presente Lei.

Art. 100. O título de domínio expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrá-
ria será, dentro do prazo que o Regulamento estabelecer, transcrito no competente 
Registro Geral de Imóveis.

Art. 101. As taxas devidas pelo legitimante de posse em terras devolutas federais, 
constarão de tabela a ser periodicamente expedida pelo Instituto Brasileiro de Refor-
ma Agrária, atendendo-se à ancianidade da posse, bem como às diversificações das 
regiões em que se verificar a respectiva discriminação.

Art. 102. Os direitos dos legítimos possuidores de terras devolutas federais estão 
condicionados ao implemento dos requisitos absolutamente indispensáveis da cultura 
efetiva e da morada habitual.

TÍTULO IV – Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 103. A aplicação da presente Lei deverá objetivar, antes e acima de tudo, a perfeita 
ordenação do sistema agrário do País, de acordo com os princípios da justiça social, 
conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano.

§ 1o Para a plena execução do disposto neste artigo, o Poder Executivo, através 
dos órgãos da sua administração centralizada e descentralizada, deverá prover no 
sentido de facultar e garantir todas as atividades extrativas, agrícolas, pecuárias e 
agroindustriais, de modo a não prejudicar, direta ou indiretamente, o harmônico 
desenvolvimento da vida rural.

§ 2o Dentro dessa orientação, a implantação dos serviços e trabalhos previstos nesta 
Lei processar-se-á progressivamente, seguindo-se os critérios, as condições técnicas e 
as prioridades fixados pelas mesmas, a fim de que a política de desenvolvimento rural 
de nenhum modo tenha solução de continuidade.
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§ 3o De acordo com os princípios normativos deste artigo e dos parágrafos ante-
riores, será dada prioridade à elaboração do zoneamento e do cadastro, previstos no 
Título II, Capítulo IV, Seção III, desta Lei.

Art. 104. O Quadro de servidores do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será 
constituído de pessoal dos órgãos e repartições a ele incorporados, ou para ele trans-
feridos, e de pessoal admitido na forma da lei.

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos cargos ou funções cujos ocupantes 
estejam em exercício como requisitados, nos mencionados órgãos incorporados ou 
transferidos, bem como aos funcionários públicos civis ou militares, assim definidos 
pela legislação especial.

§ 2o O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá admitir, mediante portaria ou 
contrato, em regime especial de trabalho e salário, dentro das dotações orçamentárias 
próprias, especialistas necessários ao desempenho de atividades técnicas e científicas 
para cuja execução não dispuser de servidores habilitados.

§ 3o O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá requisitar servidores da 
administração centralizada ou descentralizada, sem prejuízo dos seus vencimentos, 
direitos e vantagens.

§ 4o Nenhuma admissão de pessoal, com exceção do parágrafo segundo, poderá 
ser feita senão mediante prestação de concurso de provas ou de títulos e provas.

§ 5o Os servidores da Superintendência da Política Agrária (SUPRA), pertencentes 
aos quadros do extinto Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC), e do 
Serviço Social Rural (SSR) poderão optar pela sua lotação em qualquer órgão onde 
existirem cargos ou funções por eles ocupados.

Art. 105. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos, denominados Títulos 
da Dívida Agrária, distribuídos em séries autônomas, respeitado o limite máximo de 
circulação equivalente a 500.000.000 de OTN (quinhentos milhões de Obrigações do 
Tesouro Nacional).22

§ 1o Os títulos de que trata este artigo vencerão juros de seis por cento a doze por 
cento ao ano, terão cláusula de garantia contra eventual desvalorização da moeda, em fun-
ção dos índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, e poderão ser utilizados:

a) em pagamento de até cinquenta por cento do Imposto Territorial Rural;
b) em pagamento de preço de terras públicas;

22 Lei no 7.647/1988.
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c) em caução para garantia de quaisquer contratos, obras e serviços celebrados 
com a União;

d) como fiança em geral;
e) em caução como garantia de empréstimos ou financiamentos em estabeleci-

mentos da União, autarquias federais e sociedades de economia mista, em entidades 
ou fundos de aplicação às atividades rurais criadas para este fim;

f) em depósito, para assegurar a execução em ações judiciais ou administrativas.
§ 2o Esses títulos serão nominativos ou ao portador e de valor nominal de refe-

rência equivalente ao de 5 (cinco), 10 (dez), 20 (vinte), 50 (cinquenta) e 100 (cem) 
Obrigações do Tesouro Nacional, ou outra unidade de correção monetária plena que 
venha a substituí-las, de acordo com o que estabelecer a regulamentação desta Lei.

§ 3o Os títulos de cada série autônoma serão resgatados a partir do segundo ano 
de sua efetiva colocação em prazos variáveis de cinco, dez, quinze e vinte anos, de 
conformidade com o que estabelecer a regulamentação desta Lei. Dentro de uma 
mesma série não se poderá fazer diferenciação de juros e de prazo.

§ 4o Os orçamentos da União, a partir do relativo ao exercício de 1966, consignarão 
verbas específicas destinadas ao serviço de juros e amortização decorrentes desta Lei, 
inclusive as dotações necessárias para cumprimento da cláusula de correção monetária, 
as quais serão distribuídas automaticamente ao Tesouro Nacional.

§ 5o O Poder Executivo, de acordo com autorização e as normas constantes deste 
artigo e dos parágrafos anteriores, regulamentará a expedição, condições e colocação 
dos Títulos da Dívida Agrária.

Art. 106. A lei que for baixada para institucionalização do crédito rural tecnificado 
nos termos do artigo 83 fixará as normas gerais a que devem satisfazer os fundos de 
garantia e as formas permitidas para aplicação dos recursos provenientes da coloca-
ção, relativamente aos Títulos da Dívida Agrária ou de Bônus Rurais, emitidos pelos 
Governos Estaduais, para que estes possam ter direito à coobrigação da União Federal.

Art. 107. Os litígios judiciais entre proprietários e arrendatários rurais obedecerão 
ao rito processual previsto pelo artigo 685, do Código do Processo Civil.

§ 1o Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as decisões profe-
ridas nos processos de que trata o presente artigo.

§ 2o Os litígios relativos às relações de trabalho rural em geral, inclusive as reclama-
ções de trabalhadores agrícolas, pecuários, agroindustriais ou extrativos, são de compe-
tência da Justiça do Trabalho, regendo-se o seu processo pelo rito processual trabalhista.
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Art. 108. Para fins de enquadramento serão revistos, a partir da data da publicação 
desta Lei, os regulamentos, portarias, instruções, circulares e outras disposições ad-
ministrativas ou técnicas expedidas pelos Ministérios e Repartições.

Art. 109. Observado o disposto nesta Lei, será permitido o reajustamento das pres-
tações mensais de amortizações e juros e dos saldos devedores nos contratos de venda 
a prazo de:

I – lotes de terra com ou sem benfeitorias, em projetos de Reforma Agrária e em 
núcleos de colonização;

II – máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, a cooperativas agrícolas ou 
entidades especializadas em prestação de serviço e assistência à mecanização;

III – instalação de indústrias de beneficiamento, para cooperativas agrícolas ou 
empresas rurais.

§ 1o O reajustamento de que trata este artigo será feito em intervalos não inferio-
res a um ano, proporcionalmente aos índices gerais de preços, fixados pelo Conselho 
Nacional de Economia.

§ 2o Os contratos relativos às operações referidas no inciso I, serão limitados ao 
prazo máximo de vinte anos; os relativos às do inciso II ao prazo máximo de cinco 
anos; e as referentes às do inciso III ao prazo máximo de quinze anos.

§ 3o A correção monetária (Vetado) não constituirá rendimento tributável dos 
seus beneficiários.

Art. 110. Será permitida a negociação nas Bolsas de Valores do País, warrants for-
necidos pelos armazéns-gerais, silos e frigoríficos.

Art. 111. Os oficiais do Registro de Imóveis inscreverão obrigatoriamente os contratos 
de promessa de venda ou de hipoteca celebrados de acordo com a presente Lei, declaran-
do expressamente que os valores deles constantes são meramente estimativos, estando 
sujeitos, como as prestações mensais, às correções de valor determinadas nesta Lei.

§ 1o Mediante simples requerimento, firmado por qualquer das partes contratan-
tes, acompanhado da publicação oficial do índice de correção aplicado, os oficiais do 
Registro de Imóveis averbarão, à margem das respectivas instruções, as correções de 
valor determinadas por esta Lei, com indicação do novo valor do preço ou da dívida 
e do saldo respectivo, bem como da nova prestação contratual.

§ 2o Se o promitente comprador ou mutuário se recusar a assinar o requerimento 
de averbação das correções verificadas, ficará, não obstante, obrigado ao pagamento da 
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nova prestação, podendo a entidade financiadora, se lhe convier, rescindir o contrato 
com notificação prévia no prazo de noventa dias.

Art. 112. Passa a ter a seguinte redação o artigo 38, alínea “b”, do Decreto no 22.239, de 19 
de dezembro de 1932, revigorado pelo Decreto-Lei no 8.401, de 19 de dezembro de 1945:

“b) do beneficiamento, industrialização e venda em comum de produtos de 
origem extrativa, agrícola ou de criação de animais”.

Art. 113. O Estabelecimento Rural do Tapajós, incorporado à Superintendência de 
Política Agrária pela Lei Delegada no 11, de 11 de outubro de 1962, fica, para todos os 
efeitos legais e patrimoniais, transferido para o Ministério da Agricultura.

Art. 114. Para fins de regularização, os núcleos coloniais e as terras pertencentes ao 
antigo Instituto Nacional de Imigração e Colonização, incorporados à Superintendência 
de Política Agrária pela Lei Delegada referida no artigo anterior, serão transferidos:

a) ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, os localizados nas áreas prioritárias 
de reforma agrária;

b) ao patrimônio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, os situados 
nas demais áreas do país.

Art. 115. As atribuições conferidas à Superintendência de Política Agrária pela Lei 
Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, e que não são transferidas para o Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária, ficam distribuídas pelos órgãos federais, na forma dos 
seguintes dispositivos:

I – para os órgãos próprios do Ministério da Agricultura, transferem-se as atri-
buições, de:

a) planejar e executar, direta ou indiretamente, programas de colonização visando à 
fixação e ao acesso à terra própria de agricultores e trabalhadores sem terra nacionais ou 
estrangeiros, radicados no país, mediante a formação de unidades familiares reunidas em 
cooperativas nas áreas de ocupação pioneira e, nos vazios demográficos e econômicos;

b) promover, supletivamente, a entrada de imigrantes necessários ao aperfeiçoa-
mento e à difusão de métodos agrícolas mais avançados;

c) fixar diretrizes para o serviço de imigração e seleção de imigrantes, exercido pelo 
Ministério das Relações Exteriores, através de seus órgãos próprios de representação;

d) administrar, direta ou indiretamente, os núcleos de colonização fora das áreas 
prioritárias de Reforma Agrária;
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II – para os órgãos próprios de representação do Ministério das Relações Exteriores, 
as atividades concernentes à seleção de imigrantes;

III – para os órgãos próprios do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, os 
assuntos pertinentes à legalização de permanência, prorrogação e retificação de na-
cionalidade de estrangeiros, no território nacional;

IV – para a Divisão de Turismo e Certames, do Departamento Nacional de Comér-
cio, do Ministério da Indústria e do Comércio, o registro e a fiscalização de empresas 
de turismo e venda de passagens;

V – para os órgãos próprios do Ministério do Trabalho e Previdência Social:
a) a assistência e o encaminhamento dos trabalhadores rurais migrantes de uma 

para outra região, à vista das necessidades do desenvolvimento harmônico do País;
b) a recepção dos imigrantes selecionados pelo Ministério das Relações Exterio-

res, encaminhando-os para áreas predeterminadas de acordo com as normas gerais 
convencionadas com o Ministério da Agricultura.

Art. 116. Fica revogada a Lei Delegada no 11, de 11 de outubro de 1962, extinta a Superin-
tendência de Política Agrária (SUPRA) e incorporados ao Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária, ao Ministério da Agricultura, ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário 
e aos demais Ministérios, na forma do artigo 115, para todos os efeitos legais, jurídicos e 
patrimoniais, os serviços, atribuições e bens patrimoniais, na forma do disposto nesta Lei.

Parágrafo único. São transferidos para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e 
para o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, quando for o caso, os saldos 
das dotações orçamentárias e dos créditos especiais destinados à Superintendência 
de Política Agrária, inclusive os recursos financeiros arrecadados e os que forem a ela 
devidos até a data da promulgação da presente Lei.

Art. 117. As atividades do Serviço Social Rural, incorporados à Superintendência 
de Política Agrária pela Lei Delegada no 11, de 11 de outubro de 1962, bem como o 
produto da arrecadação das contribuições criadas pela Lei no 2.613, de 23 de setembro 
de 1955, serão transferidas, de acordo com o disposto nos seguintes incisos:

I – ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário caberão as atribuições re-
lativas à extensão rural e cinquenta por cento da arrecadação;

II – ao órgão do Serviço Social da Previdência que atenderá aos trabalhos rurais,  
(Vetado) caberão as demais atribuições e cinquenta por cento da arrecadação. Enquanto 
não for criado esse órgão, suas atribuições e arrecadações serão da competência da 
autarquia referida no inciso I;
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III – (Vetado).

Art. 118. São extensivos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária os privilégios da 
Fazenda Pública no tocante à cobrança dos seus créditos e processos em geral, custas, 
prazos de prescrição, imunidades tributárias e isenções fiscais.

Art. 119. Não poderão gozar dos benefícios desta Lei, inclusive a obtenção de finan-
ciamentos, empréstimos e outras facilidades financeiras, os proprietários de imóveis 
rurais, cujos certificados de cadastro os classifiquem na forma prevista no artigo 4o, 
inciso V.

§ 1o Os órgãos competentes do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do 
Ministério da Agricultura, poderão acordar com o proprietário, a forma e o prazo 
de enquadramento do imóvel nos objetivos desta Lei, dando deste fato ciência aos 
estabelecimentos de crédito de economia mista.

§ 2o (Vetado)

Art. 120. É instituído o Fundo Agroindustrial de Reconversão, com a finalidade de 
financiar projetos apresentados por proprietários cujos imóveis rurais tiverem sido 
desapropriados contra pagamento por meio de Títulos da Dívida Agrária.

§ 1o O Fundo, administrado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
(BNDE), terá as seguintes fontes:

I – dez por cento do Fundo Nacional de Reforma Agrária;
II – recursos provenientes de empréstimos contraídos no país e no exterior;
III – resultado de suas operações;
IV – recursos próprios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou de 

outras entidades governamentais que venham a ser atribuídos ao Fundo.
§ 2o O Fundo somente financiará projetos de desenvolvimento econômico agrope-

cuário ou industrial, que satisfaçam as condições técnicas e econômicas estabelecidas 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e que se enquadrem dentro dos 
critérios de propriedade fixados pelo Ministério Extraordinário para o Planejamento 
e Coordenação Econômica.

§ 3o Os encargos resultantes do financiamento, inclusive amortização e juros, serão 
liquidados em Títulos da Dívida Agrária.

§ 4o Dentro dos recursos do Fundo, o financiamento será concedido em total 
nunca superior a cinquenta por cento do montante dos Títulos da Dívida Agrária que 
tiverem entrado na composição do preço da desapropriação.
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Art. 121. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o cré-
dito especial de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) para atender às despesas 
de qualquer natureza com a instalação, organização e funcionamento do Instituto Brasi-
leiro de Reforma Agrária, bem como as relativas ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 122. O Poder Executivo, dentro do prazo de cento e oitenta dias, a partir da 
publicação da presente Lei, deverá baixar a regulamentação necessária à sua execução.

Art. 123. O critério da tributação constante do Título III, Capítulo I, passará a vigorar 
a partir de 1o de janeiro de 1965.

Parágrafo único. Do Imposto Territorial Rural, calculado na forma do disposto 
no artigo 50 e seus parágrafos serão feitas, nos três primeiros anos de aplicação desta 
Lei, as seguintes deduções:

a) no primeiro ano, setenta e cinco por cento do acréscimo verificado entre o valor 
apurado e o imposto pago no último exercício anterior à aplicação da Lei;

b) no segundo ano, cinquenta por cento do acréscimo verificado entre o valor 
apurado naquele ano e o imposto pago no último exercício anterior à aplicação da Lei, 
com a correção monetária pelos índices do Conselho Nacional de Economia;

c) no terceiro ano, vinte e cinco por cento do acréscimo verificado para o respectivo 
ano, na forma do disposto na alínea anterior.

Art. 124. A aplicação do disposto no artigo 19, § 2o, “a” e “b”, só terá a vigência res-
pectivamente a partir das datas de encerramento da inscrição do cadastro das proprie-
dades agrícolas e da de declaração do Imposto de Renda relativa ao ano-base de 1964.

Art. 125. Dentro de dez anos contados da publicação da presente Lei ficam isentas 
do pagamento do imposto sobre lucro imobiliário as transmissões de imóveis rurais 
realizadas com o objetivo imediato de eliminar latifúndio ou efetuar reagrupamentos 
de glebas, no propósito de corrigir minifúndios, desde que tais objetivos sejam veri-
ficados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.

Art. 126. A Carteira de Colonização do Banco do Brasil, sem prejuízo de suas atri-
buições legais, atuará como entidade financiadora nas operações de venda de lotes 
rurais (Vetado).

§ 1o As Letras Hipotecárias que o Banco do Brasil está autorizado a emitir, em 
provimento de recursos e em empréstimos da sua Carteira de Colonização, poderão 
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conter cláusula de garantia contra eventual desvalorização de moeda, de acordo com 
índices que forem sugeridos pelo Conselho Nacional de Economia, assegurando ao 
mesmo Banco o ressarcimento de prejuízos já previstos no artigo 4o da Lei no 2.237, 
de 19 de junho de 1954.

§ 2o Caberá à Diretoria do Banco do Brasil fixar o limite do valor dos empréstimos 
que o Banco fica autorizado a realizar no País ou no estrangeiro para aplicação, pela sua 
Carteira de Colonização, revogado, portanto o limite estabelecido no parágrafo único 
do artigo 80 da Lei no 2.237, de 19 de junho de 1964, e as disposições em contrário.

Art. 127. (Vetado)

Art. 128. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Brasília, 30 de novembro de 1964; 143o da Independência e 76o da República.

H. CASTELLO BRANCO – Presidente da República

Promulgada em 30/11/1964, publicada no DOU de 30/11/1964 e retificada no DOU de 

17/12/1964 e no DOU de 6/4/1965.
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Decreto no 7.830/2012

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro 
Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de 
Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio 
de 2012, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 
no 12.651, de 25 de maio de 2012,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, 
sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR, e estabelece normas de caráter geral aos 
Programas de Regularização Ambiental – PRA, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de 
maio de 2012.

Art. 2o Para os efeitos deste Decreto entende-se por:
I – Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR – sistema eletrônico de âmbito 

nacional destinado ao gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais;
II – Cadastro Ambiental Rural – CAR – registro eletrônico de abrangência nacional 

junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação 
sobre Meio Ambiente – SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a 
finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmatamento;

III – termo de compromisso – documento formal de adesão ao Programa de Regu-
larização Ambiental – PRA, que contenha, no mínimo, os compromissos de manter, 
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recuperar ou recompor as áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso 
restrito do imóvel rural, ou ainda de compensar áreas de reserva legal;

IV – área de remanescente de vegetação nativa – área com vegetação nativa em 
estágio primário ou secundário avançado de regeneração;

V – área degradada – área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, 
sem capacidade de regeneração natural;

VI – área alterada – área que após o impacto ainda mantém capacidade de rege-
neração natural;

VII – área abandonada – espaço de produção convertido para o uso alternativo 
do solo sem nenhuma exploração produtiva há pelo menos trinta e seis meses e não 
formalmente caracterizado como área de pousio;

VIII – recomposição – restituição de ecossistema ou de comunidade biológica 
nativa degradada ou alterada a condição não degradada, que pode ser diferente de 
sua condição original;

IX – planta – representação gráfica plana, em escala mínima de 1:50.000, que con-
tenha particularidades naturais e artificiais do imóvel rural;

X – croqui – representação gráfica simplificada da situação geográfica do imóvel 
rural, a partir de imagem de satélite georreferenciada disponibilizada via SICAR e que 
inclua os remanescentes de vegetação nativa, as servidões, as áreas de preservação per-
manente, as áreas de uso restrito, as áreas consolidadas e a localização das reservas legais;

XI – pousio – prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, 
pecuários ou silviculturais, por no máximo cinco anos, para possibilitar a recuperação 
da capacidade de uso ou da estrutura física do solo;

XII – rio perene – corpo de água lótico que possui naturalmente escoamento su-
perficial durante todo o período do ano;

XIII – rio intermitente – corpo de água lótico que naturalmente não apresenta 
escoamento superficial por períodos do ano;

XIV – rio efêmero – corpo de água lótico que possui escoamento superficial apenas 
durante ou imediatamente após períodos de precipitação;

XV – regularização ambiental – atividades desenvolvidas e implementadas no imó-
vel rural que visem a atender ao disposto na legislação ambiental e, de forma prioritária, 
à manutenção e recuperação de áreas de preservação permanente, de reserva legal e 
de uso restrito, e à compensação da reserva legal, quando couber;

XVI – sistema agroflorestal – sistema de uso e ocupação do solo em que plantas 
lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, 
arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de acordo 
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com arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre 
estes componentes;

XVII – projeto de recomposição de área degradada e alterada – instrumento de pla-
nejamento das ações de recomposição contendo metodologias, cronograma e insumos; e

XVIII – Cota de Reserva Ambiental – CRA – título nominativo representativo 
de área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação conforme o 
disposto no art. 44 da Lei no 12.651, de 2012.

CAPÍTULO II – Do Sistema de Cadastro Ambiental Rural e do Cadastro 
Ambiental Rural
SEÇÃO I – Do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR

Art. 3o Fica criado o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, com os seguintes 
objetivos:

I – receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos;
II – cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu pe-

rímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de interesse 
social, às áreas de utilidade pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de 
Uso Restrito, às áreas consolidadas e às Reservas Legais;

III – monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a 
supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de Preservação Perma-
nente, de Uso Restrito, e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;

IV – promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação 
ambiental no território nacional; e

V – disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental 
dos imóveis rurais em território nacional, na Internet.

§ 1o Os órgãos integrantes do SINIMA disponibilizarão em sítio eletrônico lo-
calizado na Internet a interface de programa de cadastramento integrada ao SICAR 
destinado à inscrição, consulta e acompanhamento da situação da regularização 
ambiental dos imóveis rurais.

§ 2o Os entes federativos que não disponham de sistema para o cadastramento de 
imóveis rurais poderão utilizar o módulo de cadastro ambiental rural, disponível no 
SICAR, por meio de instrumento de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente.

§ 3o Os órgãos competentes poderão desenvolver módulos complementares para 
atender a peculiaridades locais, desde que sejam compatíveis com o SICAR e observem 
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os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – e-PING, em linguagem e 
mecanismos de gestão de dados.

§ 4o O Ministério do Meio Ambiente disponibilizará imagens destinadas ao ma-
peamento das propriedades e posses rurais para compor a base de dados do sistema 
de informações geográficas do SICAR, com vistas à implantação do CAR.

Art. 4o Os entes federativos que já disponham de sistema para o cadastramento de imóveis 
rurais deverão integrar sua base de dados ao SICAR, nos termos do inciso VIII do caput do 
art. 8o e do inciso VIII do art. 9o da Lei Complementar no 140, de 8 de dezembro de 2011.

SEÇÃO II – Do Cadastro Ambiental Rural

Art. 5o O Cadastro Ambiental Rural – CAR deverá contemplar os dados do pro-
prietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta 
georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de 
utilidade pública, com a informação da localização dos remanescentes de vegetação 
nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 
consolidadas e da localização das Reservas Legais.

Art. 6o A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, 
tem natureza declaratória e permanente, e conterá informações sobre o imóvel rural, 
conforme o disposto no art. 21.

§ 1o As informações são de responsabilidade do declarante, que incorrerá em san-
ções penais e administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação, quando 
total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas.

§ 2o A inscrição no CAR deverá ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da 
sua implantação, preferencialmente junto ao órgão ambiental municipal ou estadual 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 3o As informações serão atualizadas periodicamente ou sempre que houver 
alteração de natureza dominial ou possessória.

§ 4o A atualização ou alteração dos dados inseridos no CAR só poderão ser efe-
tuadas pelo proprietário ou possuidor rural ou representante legalmente constituído.

Art. 7o Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e 
nos documentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o reque-
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rente, de uma única vez, para que preste informações complementares ou promova a 
correção e adequação das informações prestadas.

§ 1o Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as alterações no prazo estabeleci-
do pelo órgão ambiental competente, sob pena de cancelamento da sua inscrição no CAR.

§ 2o Enquanto não houver manifestação do órgão competente acerca de pendências 
ou inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados para 
a inscrição no CAR, será considerada efetivada a inscrição do imóvel rural no CAR, 
para todos os fins previstos em lei.

§ 3o O órgão ambiental competente poderá realizar vistorias de campo sempre que 
julgar necessário para verificação das informações declaradas e acompanhamento dos 
compromissos assumidos.

§ 4o Os documentos comprobatórios das informações declaradas poderão ser solicita-
dos, a qualquer tempo, pelo órgão competente, e poderão ser fornecidos por meio digital.

Art. 8o Para o registro no CAR dos imóveis rurais referidos no inciso V do caput do 
art. 3o, da Lei no 12.651, de 2012, será observado procedimento simplificado, nos ter-
mos de ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, no qual será obrigatória apenas 
a identificação do proprietário ou possuidor rural, a comprovação da propriedade 
ou posse e a apresentação de croqui que indique o perímetro do imóvel, as Áreas de 
Preservação Permanente e os remanescentes que formam a Reserva Legal.

§ 1o Caberá ao proprietário ou possuidor apresentar os dados com a identificação 
da área proposta de Reserva Legal.

§ 2o Caberá aos órgãos competentes integrantes do SISNAMA, ou instituição por 
ele habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas, devendo o 
poder público prestar apoio técnico e jurídico, assegurada a gratuidade de que trata o 
parágrafo único do art. 53 da Lei no 12.651, de 2012, sendo facultado ao proprietário 
ou possuidor fazê-lo por seus próprios meios.

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo ao proprietário ou posseiro rural com até 
quatro módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, e aos povos e 
comunidades indígenas e tradicionais que façam uso coletivo do seu território.

CAPÍTULO III – Do Programa de Regularização Ambiental – PRA

Art. 9o Serão instituídos, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, 
Programas de Regularização Ambiental – PRAs, que compreenderão o conjunto de 
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ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais com o 
objetivo de adequar e promover a regularização ambiental com vistas ao cumprimento 
do disposto no Capítulo XIII da Lei no 12.651, de 2012.

Parágrafo único. São instrumentos do Programa de Regularização Ambiental:
I – o Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme disposto no caput do art. 5o;
II – o termo de compromisso;
III – o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas; e,
IV – as Cotas de Reserva Ambiental – CRA, quando couber.

Art. 10. Os Programas de Regularização Ambiental – PRAs deverão ser implantados 
no prazo de um ano, contado da data da publicação da Lei no 12.651, de 2012, pror-
rogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 11. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão 
ao PRA, a que deverá ser requerida pelo interessado no prazo de um ano, contado a 
partir da sua implantação, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato 
do Chefe do Poder Executivo.

Art. 12. No período entre a publicação da Lei no 12.651, de 2012, e a implantação 
do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, e após a adesão do interessado ao PRA 
e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou pos-
suidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, 
relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de 
Reserva Legal e de uso restrito.

Art. 13. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções 
decorrentes das infrações mencionadas no art. 12, e cumpridas as obrigações estabe-
lecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exi-
gências previstas na Lei no 12.651, de 2012, nos prazos e condições neles estabelecidos.

Parágrafo único. As multas decorrentes das infrações referidas no caput serão 
consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas 
conforme definido no PRA.

Art. 14. O proprietário ou possuidor rural inscrito no CAR que for autuado pelas 
infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, durante o prazo de que trata o art. 11, 
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poderá promover a regularização da situação por meio da adesão ao PRA, aplicando-
-se-lhe o disposto no art. 13.

Art. 15. Os PRAs a serem instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir 
mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os ob-
jetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos instrumentos 
previstos na Lei no 12.651, de 2012, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de 
imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regu-
laridade do uso de matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais.

Art. 16. As atividades contidas nos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas 
e Alteradas deverão ser concluídas de acordo com o cronograma previsto no Termo 
de Compromisso.

§ 1o A recomposição da Reserva Legal de que trata o art. 66 da Lei no 12.651, de 
2012, deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do SISNAMA e 
ser concluída em até vinte anos, abrangendo, a cada dois anos, no mínimo um décimo 
da área total necessária à sua complementação.

§ 2o É facultado ao proprietário ou possuidor de imóvel rural, o uso alternativo do 
solo da área necessária à recomposição ou regeneração da Reserva Legal, resguardada 
a área da parcela mínima definida no Termo de Compromisso que já tenha sido ou que 
esteja sendo recomposta ou regenerada, devendo adotar boas práticas agronômicas 
com vistas à conservação do solo e água.

Art. 17. Os PRAs deverão prever as sanções a serem aplicadas pelo não cumprimento 
dos Termos de Compromisso firmados nos termos deste Decreto.

Art. 18. A recomposição das áreas de reserva legal poderá ser realizada mediante o 
plantio intercalado de espécies nativas e exóticas, em sistema agroflorestal, observados 
os seguintes parâmetros:

I – o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de 
ocorrência regional; e

II – a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a cinquenta por 
cento da área total a ser recuperada.

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que optar por re-
compor a reserva legal com utilização do plantio intercalado de espécies exóticas terá 
direito a sua exploração econômica.



319Terras

Art. 19. A recomposição das Áreas de Preservação Permanente poderá ser feita, 
isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I – condução de regeneração natural de espécies nativas;
II – plantio de espécies nativas;
III – plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural 

de espécies nativas; e
IV – plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas 

com nativas de ocorrência regional, em até cinquenta por cento da área total a ser 
recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3o da Lei 
no 12.651, de 2012.

§ 1o Para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possuam áreas 
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, 
será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em cinco metros, 
contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso 
d’água.

§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até dois 
módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 
ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas 
faixas marginais em oito metros, contados da borda da calha do leito regular, inde-
pendentemente da largura do curso d’água.

§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a dois módulos fiscais e de até quatro 
módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 
ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas 
faixas marginais em quinze metros, contados da borda da calha do leito regular, in-
dependentemente da largura do curso d’água.

§ 4o Para fins do que dispõe o inciso II do § 4o do art. 61-A da Lei no 12.651, de 
2012, a recomposição das faixas marginais ao longo dos cursos d’água naturais será 
de, no mínimo:

I – vinte metros, contados da borda da calha do leito regular, para imóveis com 
área superior a quatro e de até dez módulos fiscais, nos cursos d’água com até dez 
metros de largura; e

II – nos demais casos, extensão correspondente à metade da largura do curso 
d’água, observado o mínimo de trinta e o máximo de cem metros, contados da borda 
da calha do leito regular.

§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanen-
te no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de 



320 Coleção Ambiental

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a 
recomposição do raio mínimo de quinze metros.

§ 6o Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preser-
vação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção 
de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória 
a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

I – cinco metros, para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal;
II – oito metros, para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de 

até dois módulos fiscais;
III – quinze metros, para imóveis rurais com área superior a dois módulos fiscais 

e de até quatro módulos fiscais; e
IV – trinta metros, para imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais.
§ 7o Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recom-

posição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço 
brejoso e encharcado, de largura mínima de:

I – trinta metros, para imóveis rurais com área de até quatro módulos fiscais; e
II – cinquenta metros, para imóveis rurais com área superior a quatro módulos 

fiscais.
§ 8o Será considerada, para os fins do disposto neste artigo, a área detida pelo 

imóvel rural em 22 de julho de 2008.

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Art. 20. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que firmaram o Termo de 
Adesão e Compromisso que trata o inciso I do caput do art. 3o do Decreto no 7.029, de 
10 de dezembro de 2009, até a data de publicação deste Decreto, não serão autuados 
com base nos arts. 43, 48, 51 e 55 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 21. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá a data a partir 
da qual o CAR será considerado implantado para os fins do disposto neste Decreto e 
detalhará as informações e os documentos necessários à inscrição no CAR, ouvidos 
os Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvi-
mento Agrário.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 23. Fica revogado o Decreto no 7.029, de 10 de dezembro de 2009.

Brasília, 17 de outubro de 2012; 191o da Independência e 124o da República.

DILMA ROUSSEFF – Mendes Ribeiro Filho – Izabella Mônica Vieira Teixeira – 
Laudemir André Müller – Luís Inácio Lucena Adams

Decretado em 17/10/2012 e publicado no DOU de 18/10/2012.
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Decreto no 7.644/2011

Regulamenta o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, 
instituído pela Lei no 12.512, de 14 de outubro de 2011.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, in-
cisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.512, 
de 14 de outubro de 2011,

DECRETA:

Art. 1o O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, instituído pelo 
art. 9o da Lei no 12.512, de 14 de outubro de 2011, será regido por este Decreto e pelas 
disposições complementares estabelecidas por seu Comitê Gestor e pelos Ministérios 
envolvidos em sua execução, no âmbito de suas competências.

CAPÍTULO I – Disposições Preliminares

Art. 2o Cabe aos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do 
Desenvolvimento Agrário, em conjunto, executar o Programa de Fomento às Ativi-
dades Produtivas Rurais, por meio da transferência direta de recursos financeiros não 
reembolsáveis e da disponibilização de serviços de assistência técnica.

SEÇÃO I – Dos Objetivos

Art. 3o O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais tem os seguintes 
objetivos específicos:

I – estruturar atividades produtivas dos beneficiários com vistas à inclusão produtiva 
e promoção da segurança alimentar e nutricional;

II – contribuir para o incremento da renda dos beneficiários, a partir da geração 
de excedentes nas atividades produtivas apoiadas;
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III – estimular atividades produtivas sustentáveis e agroecológicas;
IV – promover ações complementares e articuladas com órgãos e entidades para 

o fortalecimento da autonomia dos beneficiários, especialmente o acompanhamento 
técnico e social, o acesso aos mercados e a disponibilização de infraestrutura hídrica 
voltada à produção; e

V – estimular o dinamismo dos territórios rurais, por meio de orientação às famílias 
beneficiárias acerca das oportunidades econômicas presentes nas cadeias produtivas 
regionais.

SEÇÃO II – Das Famílias Beneficiárias

Art. 4o Poderão ser beneficiários do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais:

I – agricultores familiares, e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições 
do art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006; e

II – outros grupos populacionais definidos como prioritários por ato do Poder 
Executivo.

Art. 5o Para a participação no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, 
a família interessada deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições:

I – encontrar-se em situação de extrema pobreza; e
II – estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

– CadÚnico, previsto no Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007.
Parágrafo único. Considera-se em situação de extrema pobreza, para efeito de 

caracterização como beneficiário do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais, a família com renda per capita mensal de até R$ 70,00 (setenta reais), nos 
termos do parágrafo único do art. 2o do Decreto no 7.492, de 2 de junho de 2011, que 
institui o Plano Brasil Sem Miséria.

CAPÍTULO II – Do Comitê Gestor

Art. 6o Fica instituído o Comitê Gestor do Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais, que terá caráter deliberativo.1

1 Decreto no 8.026/2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
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§ 1o O Comitê Gestor de que trata o caput será composto por um representante 
de cada um dos seguintes órgãos, com respectivo suplente:

I – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
II – Ministério do Desenvolvimento Agrário;
III – Ministério da Fazenda;
IV – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e
V – Casa Civil da Presidência da República.
§ 2o Poderão participar das reuniões do Comitê Gestor, na condição de convidados, 

representantes dos seguintes órgãos:
I – Ministério da Pesca e Aquicultura;
II – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
III – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
IV – Ministério da Justiça, por meio da Fundação Nacional do Índio – FUNAI; e
V – outros órgãos e entidades que o Comitê Gestor julgar necessário.
§ 3o O Comitê Gestor será coordenado alternadamente, em períodos anuais, pelos 

Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Desenvolvimento 
Agrário.

§ 4o A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor será exercida pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.

§ 5o A suplência da representação do Ministério do Desenvolvimento Agrário será 
exercida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra.

Art. 7o O Comitê Gestor do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 
será reunido ordinariamente, conforme calendário por ele definido, e em caráter ex-
traordinário, de acordo com norma regimental.2

Parágrafo único. As reuniões ordinárias terão o seu calendário ratificado em reu-
nião anterior do Comitê Gestor.

CAPÍTULO III – Das Competências e Responsabilidades

Art. 8o Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:3

2 Decreto no 8.026/2013.
3 Decreto no 8.026/2013.
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I – garantir os recursos financeiros para as transferências às famílias beneficiárias 
do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

II – gerar e disponibilizar folha de pagamento contendo relação de famílias bene-
ficiárias para o agente operador;

III – supervisionar, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
a execução do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

IV – disponibilizar informações acerca do Programa ao público e aos entes fede-
rados nos quais estiverem estabelecidas as famílias beneficiárias; e

V – encaminhar relação de famílias em situação de extrema pobreza para inclusão 
no CadÚnico, inclusive aquelas indicadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário;

VI – disponibilizar folha de pagamento com a relação de famílias beneficiárias 
e outras informações pertinentes para as equipes de Assistência Técnica e Extensão 
Rural – ATER que atuam no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; e

VII – propor ao Comitê Gestor do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais instrumentos de controle do cumprimento das etapas estabelecidas para a li-
beração dos recursos às famílias beneficiárias do Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais.

Art. 9o Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário:4

I – articular a emissão de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricul-
tura Familiar – DAP para integrantes das famílias elegíveis ao Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais não cadastrados;

II – disponibilizar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER para 
as famílias beneficiárias do Programa;

III – executar a capacitação das equipes de ATER para atuarem no Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais, consideradas as contribuições encaminhadas 
por seu Comitê Gestor;

IV – assegurar o ingresso no Programa das famílias que se enquadram nos crité-
rios de participação, por meio da assinatura de termo de adesão a ser coletado pelas 
equipes de assistência técnica;

V – desenvolver e manter instrumentos que contenham informações sobre os 
beneficiários do Programa;

VI – propor ao Comitê Gestor instrumentos de controle do cumprimento das etapas 
estabelecidas para a liberação dos recursos às famílias beneficiárias do Programa; e

4 Decreto no 8.026/2013.
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VII – supervisionar, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, a execução do Programa.

Art. 10. Compete ao Comitê Gestor:5

I – aprovar o planejamento do Programa, definindo o número de famílias a serem 
beneficiadas e as áreas prioritárias da sua implementação, observado o disposto 
nos arts. 4o e 5o e a disponibilidade orçamentária e financeira;

II – aprovar critérios e procedimentos para a seleção e a inclusão das famílias 
a serem beneficiadas pelo Programa;

III – articular o Programa com ações e outros programas governamentais que 
tenham como objetivo:

a) o desenvolvimento territorial das regiões em que se encontram as famílias 
beneficiárias;

b) o acesso das famílias beneficiárias a mercados privados e institucionais;
c) a disponibilização de infraestrutura hídrica voltada à produção; e
d) a oferta de sementes de qualidade e outras tecnologias necessárias à pro-

dução sustentável;
IV – definir a sistemática de monitoramento e avaliação do Programa;
V – (Revogado);
VI – aprovar seu regimento interno; e
VII – definir normas complementares para implementação e gestão do Pro-

grama.

Art. 11. O conteúdo da capacitação das equipes de ATER, a ser elaborado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, deverá observar as seguintes diretrizes:6

I – estratégias de superação da pobreza rural;
II – metodologias e conteúdos adequados às condições socioeconômicas das 

famílias beneficiárias do Programa;
III – princípios de segurança alimentar e nutricional;
IV – atendimento das diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural;

5 Decreto no 8.026/2013.
6 Decreto no 8.026/2013.
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V – participação das famílias beneficiárias nos programas de compras governa-
mentais e nas políticas sociais;

VI – superação das desigualdades de gênero, geração, raça e etnia;
VII – erradicação do trabalho escravo; e
VIII – sustentabilidade econômica, social e ambiental das atividades promovidas.

CAPÍTULO IV – Da Execução do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais
SEÇÃO I – Do Agente Operador

Art. 12. Cabe à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do Progra-
ma de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, obedecidas as exigências legais e as 
condições pactuadas para a execução do programa.

SEÇÃO II – Do Ingresso de Famílias

Art. 13. As famílias beneficiárias deverão aderir ao Programa de Fomento às Ativi-
dades Produtivas Rurais por meio da assinatura de termo de adesão.7

§ 1o O termo de adesão conterá as regras para que as famílias recebam os recursos 
financeiros previstos neste Decreto e estará vinculado a um projeto de estruturação 
da unidade produtiva familiar.

§ 2o O termo de adesão deverá ser fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e recolhido pelo técnico responsável pelos serviços de ATER com a assinatura 
de pelo menos um dos integrantes da família responsável pelo projeto de estruturação 
produtiva.

§ 3o O projeto de estruturação da unidade produtiva familiar deverá:
I – ser elaborado pelo técnico responsável pelos serviços de assistência técnica, em 

conjunto com os integrantes da família beneficiária do Programa;
II – conter uma ou mais atividades adequadas às especificidades e características da 

unidade produtiva familiar e ao território em que se encontra, as etapas de implemen-
tação e a indicação do integrante da família responsável por cada atividade produtiva; e

7 Decreto no 8.026/2013.
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III – conter, sempre que possível, atividades produtivas para mulheres e jovens, de 
forma a contribuir para a ampliação da renda e redução das desigualdades de gênero e 
geração, nos termos da legislação vigente.

§ 4o O Ministério do Desenvolvimento Agrário manterá arquivo ou registro eletrô-
nico do termo de adesão e dos projetos de estruturação da unidade produtiva familiar.

§ 5o Os laudos de acompanhamento previstos no § 3o do art. 16 deverão ser mantidos 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por meio de arquivo ou 
de registro eletrônico, considerado o fluxo de procedimentos para a liberação da segunda 
e da terceira parcelas do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais.

Art. 14. O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais poderá atender 
grupos de famílias cujas atividades produtivas sejam realizadas coletivamente, com a 
apresentação de um projeto coletivo de estruturação produtiva, desde que observado o 
disposto nos arts. 4o e 5o.8

§ 1o O projeto coletivo de estruturação produtiva será elaborado pelo técnico res-
ponsável pelos serviços de assistência técnica, em conjunto com as famílias beneficiárias 
do Programa que o integrarão.

§ 2o No projeto coletivo de estruturação produtiva deverão constar a participação e 
as responsabilidades das famílias beneficiárias.

SEÇÃO III – Do Repasse de Recursos para o Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais

Art. 15. Os recursos financeiros serão transferidos diretamente aos responsáveis pelas 
famílias beneficiárias do Programa, mediante a utilização da estrutura de pagamento do 
Programa Bolsa Família, nos termos da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004.

Parágrafo único. Serão priorizadas as famílias que, no momento da adesão, forem 
beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Art. 16. Constituem benefícios do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais recursos financeiros no valor de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) 
por família.9

8 Decretos nos 8.121/2013 e 8.026/2013.
9 Decretos nos 8.121/2013 e 8.026/2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
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§ 1o O Comitê Gestor definirá o número total de parcelas, que não excederá a três, e os 
valores de cada uma de acordo com as diferentes estratégias ou grupos sociais atendidos, 
observado o mínimo de duas parcelas, no prazo máximo de dois anos, contado da data 
de liberação da primeira parcela.

§ 2o A transferência dos recursos será condicionada à assinatura do termo de adesão 
e à apresentação do projeto de estruturação da unidade produtiva familiar de que trata 
o § 1o do art. 13.

§ 3o A liberação da segunda e, quando houver, da terceira parcelas, fica condicionada 
à apresentação de laudos de acompanhamento das unidades produtivas familiares pela 
equipe de assistência técnica, atestando o progresso no desenvolvimento do projeto de 
estruturação produtiva, observados os prazos mínimos definidos de acordo com normas 
a serem expedidas pelo Comitê Gestor.

§ 4o Na ocorrência de situações excepcionais que impeçam ou retardem a execução do 
projeto, o prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado em até seis meses, mediante 
a apresentação de laudo de acompanhamento da unidade produtiva familiar, vedada a 
transferência de recursos adicionais ao limite estabelecido.

Art. 16-A. Constituem benefícios do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais recursos financeiros no valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais) por família para be-
neficiários localizados na Região do Semiárido que disponham de água para produção e de 
capacidade produtiva mínima, na forma definida pelo Comitê Gestor, para implementação 
de técnicas de convivência com o Semiárido, conforme indicação da assistência técnica.10

§ 1o Incluem-se no Programa, nos termos do caput, além das famílias em situação 
de extrema pobreza, nos termos do inciso I do caput do art. 5o, aquelas em situação de 
pobreza, conforme disposto no art. 18 do Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004.

§ 2o Aplica-se o disposto nos §§ 1o a 4o do art. 16 à transferência do benefício de que 
trata o caput.

§ 3o À família beneficiada pelo disposto no caput não se aplica o benefício previsto 
no caput do art. 16.

Art. 17. No caso de atividades produtivas realizadas coletivamente, cada família incluída 
no termo de adesão receberá os recursos financeiros do Programa previstos nos arts. 16 
e 16-A, conforme o caso.11

10 Decreto no 8.121/2013.
11 Decreto no 8.121/2013.
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Art. 18. O Comitê Gestor expedirá normas complementares estabelecendo a forma 
de participação dos povos indígenas e a operacionalização do Programa para estes 
casos, observado o disposto nos arts. 4o e 5o.

Art. 19. As famílias que não cumprirem satisfatoriamente as etapas estabelecidas no 
projeto de estruturação da unidade produtiva familiar terão seu benefício suspenso 
ou cancelado, de acordo com normas expedidas pelo Comitê Gestor do Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais.12

Parágrafo único. O benefício não será suspenso ou cancelado nas hipóteses de caso 
fortuito ou força maior, declaradas em laudo de acompanhamento que ateste o esforço 
da família na implementação do projeto e a participação nas atividades individuais 
e coletivas.

SEÇÃO IV – Da Disponibilização dos Serviços de Assistência Técnica

Art. 20. Os serviços de assistência técnica serão disponibilizados em conformidade 
com a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária – PNATER.13

§ 1o Os serviços de ATER deverão atender todos os integrantes das famílias be-
neficiárias do Programa que sejam responsáveis pelas atividades descritas no projeto 
de estruturação da unidade produtiva familiar.

§ 2o (Revogado)

Art. 21. As equipes de ATER deverão, sem prejuízo de outras atividades previstas 
em contrato específico:14

I – identificar todos os membros das famílias beneficiárias, suas condições socioeco-
nômicas e de acesso a fatores de produção, além de encaminhar, conforme orientação 
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, as demandas identificadas para os agentes públicos res-
ponsáveis;

12 Decreto no 8.026/2013.
13 Decreto no 8.026/2013.
14 Decreto no 8.026/2013.
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II – registrar, em formulário a ser indicado, informações sobre famílias não iden-
tificadas nos cadastros utilizados, com os dados obtidos de acordo com fluxo opera-
cional definido pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do 
Desenvolvimento Agrário;

III – apresentar o Programa às famílias elegíveis;
IV – elaborar o projeto de estruturação da unidade produtiva familiar;
V – recolher o termo de adesão assinado;
VI – elaborar os laudos de acompanhamento, para avaliação do cumprimento das 

atividades previstas no projeto de estruturação da unidade produtiva familiar;
VII – sempre que possível, articular o projeto de estruturação produtiva da unidade 

de produção familiar aos projetos de desenvolvimento local e territorial;
VIII – encaminhar laudos de acompanhamento para a prorrogação do prazo para 

a estruturação da unidade produtiva familiar, em conformidade com a execução dos 
serviços de ATER, sempre que cabíveis; e

IX – comunicar aos órgãos competentes indícios, indicativos ou notícias, que 
venham a ser identificados por ocasião de suas atuações em campo, de pessoas vi-
timadas ou assediadas para a prática de trabalho escravo, degradante ou a qualquer 
deles assemelhado.

CAPÍTULO V – Disposições Finais

Art. 22. A apuração de denúncias relacionadas à execução do Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais será realizada pelos Ministérios do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário, de acordo com normas a 
serem expedidas conjuntamente.

Parágrafo único. Serão desligadas do Programa e terão as transferências de re-
cursos cessadas as famílias beneficiadas que deixarem de se enquadrar nos critérios 
estabelecidos no art. 4o e no inciso II do caput do art. 5o.

Art. 23. Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que dolosamente descumprir 
as regras do Programa, em benefício próprio ou de terceiros, será obrigado a efetuar 
o ressarcimento da importância recebida, no prazo máximo de sessenta dias, contado 
a partir da sua notificação, atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
e calculado a partir da data do recebimento.



332 Coleção Ambiental

Art. 24. As entidades executoras e fiscalizadoras do Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais manterão, em suas sedes, toda a documentação em arquivo ou por 
meio de registro eletrônico referente à execução do Programa, e os relatórios de moni-
toramento, para fins de comprovação junto aos órgãos de controle interno e externo, 
pelo prazo de cinco anos, contado da aprovação das contas anuais de cada entidade pelo 
Tribunal de Contas da União.15

Art. 25. Os instrumentos de acompanhamento do Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais deverão permitir desagregar as informações por gênero e por outros 
critérios definidos em regulamentação de seu Comitê Gestor.16

Art. 26. As despesas com a execução das ações previstas neste Decreto correrão à conta 
de dotações orçamentárias consignadas anualmente aos Ministérios do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário, observado o disposto no inciso 
I do caput do art. 8o.

Parágrafo único. O número de famílias a serem beneficiadas pelo Programa de Fo-
mento às Atividades Produtivas Rurais e a disponibilização dos serviços de assistência 
técnica estarão condicionados às respectivas disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 26-A. As informações e os procedimentos exigidos nos termos deste Decreto, bem 
como os decorrentes da prática dos atos previstos na forma do § 3o do art. 9o e do art. 13 da 
Lei no 12.512, de 14 de outubro de 2011 poderão ser encaminhados por meio eletrônico.17

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.

DILMA ROUSSEFF – Guido Mantega – Miriam Belchior – Tereza Campello – Afonso 
Florence

Decretado em 16/12/2011 e publicado no DOU de 19/12/2011.

15 Ver Decreto no 8.026/2013.
16 Decreto no 8.026/2013.
17 Decreto no 8.026/2013.
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Decreto no 7.352/2010

Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária – PRONERA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e no art. 33 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009,

DECRETA:

Art. 1o A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da 
oferta de educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida pela 
União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o 
disposto neste Decreto.

§ 1o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I – populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores 

artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 
assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros 
que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural; e

II – escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou aquela situada em área urbana, 
desde que atenda predominantemente a populações do campo.

§ 2o Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a escolas com sede 
em área urbana, que funcionem nas condições especificadas no inciso II do § 1o.

§ 3o As escolas do campo e as turmas anexas deverão elaborar seu projeto político 
pedagógico, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 4o A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação inicial 
e continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de infraestrutura e 
transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos, equipamentos, laborató-



334 Coleção Ambiental

rios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados ao projeto político-pedagógico 
e em conformidade com a realidade local e a diversidade das populações do campo.

Art. 2o São princípios da educação do campo:
I – respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;
II – incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as 

escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como es-
paços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados 
para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, 
em articulação com o mundo do trabalho;

III – desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para 
o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições 
concretas da produção e reprodução social da vida no campo;

IV – valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagó-
gicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos 
alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação 
do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e

V – controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação 
da comunidade e dos movimentos sociais do campo.

Art. 3o Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a manuten-
ção e o desenvolvimento da educação do campo nas políticas públicas educacionais, 
com o objetivo de superar as defasagens históricas de acesso à educação escolar pelas 
populações do campo, visando em especial:

I – reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta de políticas de educação 
de jovens e adultos, nas localidades onde vivem e trabalham, respeitando suas espe-
cificidades quanto aos horários e calendário escolar;

II – fomentar educação básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos, inte-
grando qualificação social e profissional ao ensino fundamental;

III – garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento 
básico, bem como outras condições necessárias ao funcionamento das escolas do 
campo; e

IV – contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a compu-
tadores, à conexão à rede mundial de computadores e a outras tecnologias digitais, 
beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas do campo.
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Parágrafo único. Aos Estados, Distrito Federal e Municípios que desenvolverem a 
educação do campo em regime de colaboração com a União caberá criar e implementar 
mecanismos que garantam sua manutenção e seu desenvolvimento nas respectivas 
esferas, de acordo com o disposto neste Decreto.

Art. 4o A União, por meio do Ministério da Educação, prestará apoio técnico e finan-
ceiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na implantação das seguintes 
ações voltadas à ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior às 
populações do campo em seus respectivos sistemas de ensino, sem prejuízo de outras 
que atendam aos objetivos previstos neste Decreto:

I – oferta da educação infantil como primeira etapa da educação básica em creches 
e pré-escolas do campo, promovendo o desenvolvimento integral de crianças de zero 
a cinco anos de idade;

II – oferta da educação básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
com qualificação social e profissional, articulada à promoção do desenvolvimento 
sustentável do campo;

III – acesso à educação profissional e tecnológica, integrada, concomitante ou 
sucessiva ao ensino médio, com perfis adequados às características socioeconômicas 
das regiões onde será ofertada;

IV – acesso à educação superior, com prioridade para a formação de professores 
do campo;

V – construção, reforma, adequação e ampliação de escolas do campo, de acordo 
com critérios de sustentabilidade e acessibilidade, respeitando as diversidades regionais, 
as características das distintas faixas etárias e as necessidades do processo educativo;

VI – formação inicial e continuada específica de professores que atendam às ne-
cessidades de funcionamento da escola do campo;

VII – formação específica de gestores e profissionais da educação que atendam às 
necessidades de funcionamento da escola do campo;

VIII – produção de recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e lite-
rários que atendam às especificidades formativas das populações do campo; e

IX – oferta de transporte escolar, respeitando as especificidades geográficas, culturais 
e sociais, bem como os limites de idade e etapas escolares.

§ 1o A União alocará recursos para as ações destinadas à promoção da educação 
nas áreas de reforma agrária, observada a disponibilidade orçamentária.

§ 2o Ato do Ministro de Estado da Educação disciplinará as condições, critérios e 
procedimentos para apoio técnico e financeiro às ações de que trata este artigo.
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Art. 5o A formação de professores para a educação do campo observará os princí-
pios e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica, conforme disposto no Decreto no 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e 
será orientada, no que couber, pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Educação.

§ 1o Poderão ser adotadas metodologias de educação a distância para garantir a 
adequada formação de profissionais para a educação do campo.

§ 2o A formação de professores poderá ser feita concomitantemente à atuação pro-
fissional, de acordo com metodologias adequadas, inclusive a pedagogia da alternância, 
e sem prejuízo de outras que atendam às especificidades da educação do campo, e por 
meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

§ 3o As instituições públicas de ensino superior deverão incorporar nos projetos 
político-pedagógicos de seus cursos de licenciatura os processos de interação entre o 
campo e a cidade e a organização dos espaços e tempos da formação, em consonância 
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Art. 6o Os recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários desti-
nados à educação do campo deverão atender às especificidades e apresentar conteúdos 
relacionados aos conhecimentos das populações do campo, considerando os saberes 
próprios das comunidades, em diálogo com os saberes acadêmicos e a construção de 
propostas de educação no campo contextualizadas.

Art. 7o No desenvolvimento e manutenção da política de educação do campo em seus 
sistemas de ensino, sempre que o cumprimento do direito à educação escolar assim 
exigir, os entes federados assegurarão:

I – organização e funcionamento de turmas formadas por alunos de diferentes 
idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de ensino, especialmente nos 
anos iniciais do ensino fundamental;

II – oferta de educação básica, sobretudo no ensino médio e nas etapas dos anos 
finais do ensino fundamental, e de educação superior, de acordo com os princípios 
da metodologia da pedagogia da alternância; e

III – organização do calendário escolar de acordo com as fases do ciclo produtivo 
e as condições climáticas de cada região.

Art. 8o Em cumprimento ao art. 12 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, os 
entes federados garantirão alimentação escolar dos alunos de acordo com os hábitos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Decreto/D6755.htm
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alimentares do contexto socioeconômico-cultural-tradicional predominante em que 
a escola está inserida.

Art. 9o O Ministério da Educação disciplinará os requisitos e os procedimentos para 
apresentação, por parte dos Estados, Municípios e Distrito Federal, de demandas de 
apoio técnico e financeiro suplementares para atendimento educacional das populações 
do campo, atendidas no mínimo as seguintes condições:

I – o ente federado, no âmbito de suas responsabilidades, deverá prever no respec-
tivo plano de educação, diretrizes e metas para o desenvolvimento e a manutenção da 
educação do campo;

II – os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de suas Secretarias de Educação, 
deverão contar com equipes técnico-pedagógicas específicas, com vistas à efetivação 
de políticas públicas de educação do campo; e

III – os Estados e o Distrito Federal deverão constituir instâncias colegiadas, com 
participação de representantes municipais, das organizações sociais do campo, das 
universidades públicas e outras instituições afins, com vistas a colaborar com a for-
mulação, implementação e acompanhamento das políticas de educação do campo.

Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre a instalação, 
a composição e o funcionamento de comissão nacional de educação do campo, que 
deverá articular-se com as instâncias colegiadas previstas no inciso III no acompa-
nhamento do desenvolvimento das ações a que se refere este Decreto.

Art. 10. O Ministério da Educação poderá realizar parcerias com outros órgãos e 
entidades da administração pública para o desenvolvimento de ações conjuntas e para 
apoiar programas e outras iniciativas no interesse da educação do campo, observadas 
as diretrizes fixadas neste Decreto.

Art. 11. O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, exe-
cutado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, nos termos do art. 33 da Lei no 11.947, 
de 16 de junho de 2009, integra a política de educação do campo.

Art. 12. Os objetivos do PRONERA são:
I – oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiários do Plano Nacional 

de Reforma Agrária – PNRA, em todos os níveis de ensino;
II – melhorar as condições do acesso à educação do público do PNRA; e
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III – proporcionar melhorias no desenvolvimento dos assentamentos rurais por 
meio da qualificação do público do PNRA e dos profissionais que desenvolvem ativi-
dades educacionais e técnicas nos assentamentos.

Art. 13. São beneficiários do PRONERA:
I – população jovem e adulta das famílias beneficiárias dos projetos de assentamento 

criados ou reconhecidos pelo INCRA e do Programa Nacional de Crédito Fundiário 
– PNFC, de que trata o § 1o do art. 1o do Decreto no 6.672, de 2 de dezembro de 2008;

II – alunos de cursos de especialização promovidos pelo INCRA;
III – professores e educadores que exerçam atividades educacionais voltadas às 

famílias beneficiárias; e
IV – demais famílias cadastradas pelo INCRA.

Art. 14. O PRONERA compreende o apoio a projetos nas seguintes áreas:
I – alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino fundamental;
II – formação profissional conjugada com o ensino de nível médio, por meio de 

cursos de educação profissional de nível técnico, superior e pós-graduação em dife-
rentes áreas do conhecimento;

III – capacitação e escolaridade de educadores;
IV – formação continuada e escolarização de professores de nível médio, na modalida-

de normal, ou em nível superior, por meio de licenciaturas e de cursos de pós-graduação;
V – produção, edição e organização de materiais didático-pedagógicos necessários 

à execução do PRONERA; e
VI – realização de estudos e pesquisas e promoção de seminários, debates e outras 

atividades com o objetivo de subsidiar e fortalecer as atividades do PRONERA.
Parágrafo único. O INCRA celebrará contratos, convênios, termos de cooperação 

ou outros instrumentos congêneres com instituições de ensino públicas e privadas 
sem fins lucrativos e demais órgãos e entidades públicas para execução de projetos 
no âmbito do PRONERA.

Art. 15. Os projetos desenvolvidos no âmbito do PRONERA poderão prever a apli-
cação de recursos para o custeio das atividades necessárias à sua execução, conforme 
norma a ser expedida pelo INCRA, nos termos da legislação vigente.

Art. 16. A gestão nacional do PRONERA cabe ao INCRA, que tem as seguintes 
atribuições:
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I – coordenar e supervisionar os projetos executados no âmbito do Programa;
II – definir procedimentos e produzir manuais técnicos para as atividades relacio-

nadas ao Programa, aprovando-os em atos próprios no âmbito de sua competência 
ou propondo atos normativos da competência do Ministro de Estado do Desenvol-
vimento Agrário; e

III – coordenar a Comissão Pedagógica Nacional de que trata o art. 17.

Art. 17. O PRONERA contará com uma Comissão Pedagógica Nacional, formada por 
representantes da sociedade civil e do governo federal, com as seguintes finalidades:

I – orientar e definir as ações político-pedagógicas;
II – emitir parecer técnico e pedagógico sobre propostas de trabalho e projetos; e
III – acompanhar e avaliar os cursos implementados no âmbito do Programa.
§ 1o A composição e atribuições da Comissão Pedagógica Nacional serão discipli-

nadas pelo Presidente do INCRA.
§ 2o A Comissão Pedagógica Nacional deverá contar com a participação de repre-

sentantes, entre outros, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da 
Educação e do INCRA.

Art. 18. As despesas da União com a política de educação do campo e com o PRO-
NERA correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas, respec-
tivamente, aos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Agrário, observados 
os limites estipulados pelo Poder Executivo, na forma da legislação orçamentária e 
financeira.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de novembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Fernando Haddad – Daniel Maia

Decretado em 4/11/2010 e publicado no DOU de 5/11/2010.
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Decreto no 6.992/2009

Regulamenta a Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para dispor sobre 
a regularização fundiária das áreas rurais situadas em terras da União, 
no âmbito da Amazônia Legal, definida pela Lei Complementar no 124, 
de 3 de janeiro de 2007, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.952, de 25 de 
junho de 2009,

DECRETA:

Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para dispor 
sobre a regularização fundiária das áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito 
da Amazônia Legal, definida pela Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 2007.

Parágrafo único. Este Decreto aplica-se subsidiariamente a outras áreas não des-
critas no art. 3o da Lei no 11.952, de 2009, sob domínio da União na Amazônia Legal, 
que serão regularizadas por meio dos instrumentos previstos na legislação patrimonial.

Art. 2o Para ser beneficiário da regularização fundiária prevista no art. 1o, o ocu-
pante e seu cônjuge ou companheiro deverão atender aos requisitos do art. 5o da Lei 
no 11.952, de 2009.

Art. 3o A regularização fundiária de ocupações incidentes em terras públicas rurais 
da União ocorrerá de acordo com o seguinte procedimento:

I – cadastramento das ocupações e identificação ocupacional por Município ou 
por gleba, conforme procedimento a ser definido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário;

II – elaboração de memorial descritivo dos perímetros das ocupações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, por profissional habilitado e creden-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
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ciado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, contendo 
as coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural, georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro; e

III – formalização de processo administrativo previamente à titulação, instruído 
com os documentos e peças técnicas descritos nos incisos I e II e aprovado pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário, a partir dos critérios previstos na Lei no 11.952, 
de 2009, e nas demais normas aplicáveis a cada caso.

§ 1o O cadastramento será feito por meio de formulário de declaração preenchido 
e assinado pelo requerente, acompanhado de fotocópia de sua Carteira de Identidade 
e do Cadastro de Pessoas Físicas, além de outros documentos a serem definidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário.

§ 2o O formulário de declaração deverá conter informações sobre os dados pessoais 
do ocupante e do cônjuge ou companheiro, área e localização do imóvel, tempo de 
ocupação direta ou de seus antecessores, atividade econômica desenvolvida no imóvel 
e complementar, existência de conflito agrário ou fundiário e outras informações a 
serem definidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

§ 3o O cadastramento das ocupações não implicará reconhecimento de qualquer 
direito real sobre a área.

§ 4o As peças técnicas apresentadas pelo ocupante serão recepcionadas, analisadas 
e, caso atendam aos requisitos normativos, validadas.

§ 5o O profissional habilitado a elaborar o memorial descritivo, nos termos do 
art. 9o da Lei no 11.952, de 2009, é aquele credenciado junto ao INCRA para a execução 
de serviços de agrimensura necessários à implementação do CNIR – Cadastro Na-
cional de Imóveis Rurais, e demais serviços que objetivem a elaboração de memoriais 
descritivos destinados à composição da malha fundiária nacional com finalidade de 
registro imobiliário, conforme ato normativo específico.

§ 6o O memorial descritivo elaborado pelo profissional habilitado de que trata o 
§ 5o será submetido ao INCRA para validação.

§ 7o Os serviços técnicos e os atos administrativos previstos neste artigo poderão 
ser praticados em parceria com os Estados e Municípios.

Art. 4o Identificada a existência de disputas em relação aos limites das ocupações, o 
órgão executor buscará acordo entre os ocupantes, observado o disposto no art. 8o da 
Lei no 11.952, de 2009.

§ 1o Alcançado o acordo, os ocupantes assinarão declaração escrita concordando 
com os limites a serem demarcados.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
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§ 2o Não havendo acordo entre os ocupantes em disputa, a regularização das ocu-
pações em conflito será suspensa para decisão administrativa do órgão executor da 
regularização fundiária, nos termos de procedimento a ser definido pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário.

Art. 5o Não será obrigatória a vistoria prévia à regularização dos imóveis de até quatro 
módulos fiscais, nos termos do art. 13 da Lei no 11.952, de 2009, salvo nos casos em que:

I – o ocupante tenha sido autuado:
a) por infrações ambientais junto ao órgão ambiental competente;
b) por manter em sua propriedade trabalhadores em condições análogas às de 

escravo;
II – o cadastramento previsto no art. 3o tenha sido realizado por meio de procu-

ração;
III – houver conflito declarado no ato de cadastramento previsto no art. 3o ou 

registrado junto a Ouvidoria Agrária do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
IV – outras razões estabelecidas em ato do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

ouvido o comitê referido no art. 35 da Lei no 11.952, de 2009.

Art. 6o Para áreas de até quatro módulos fiscais, os requisitos previstos no art. 5o 
da Lei no 11.952, de 2009, serão verificados por meio das seguintes declarações do 
requerente e de seu cônjuge ou companheiro, sob as penas da lei:

I – de que não são proprietários de outro imóvel rural em qualquer parte do 
território nacional e não foram beneficiários de programa de reforma agrária ou de 
regularização fundiária rural;

II – de que exercem ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, por si ou por 
seus antecessores, anterior a 1o de dezembro de 2004;

III – de que praticam cultura efetiva;
IV – de que não exercem cargo ou emprego público no INCRA, no Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, na Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou nos órgãos estaduais de terras.

Art. 7o A regularização fundiária de ocupações incidentes em terras públicas rurais 
da União com área superior a quatro e até o limite de quinze módulos fiscais, não 
superior a mil e quinhentos hectares, obedecerá aos seguintes requisitos:

I – declaração firmada pelo requerente e seu cônjuge ou companheiro, sob as penas 
da lei, de que preenchem os requisitos previstos nos incisos I e IV do art. 6o;
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II – elaboração de laudo de vistoria da ocupação, subscrita por profissional regular-
mente habilitado do Poder Executivo Federal ou por outro profissional habilitado em 
razão de convênio, acordo ou instrumento similar firmado com órgão ou entidade da 
administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e

III – apresentação de documentos, a serem definidos pelo Ministério do Desen-
volvimento Agrário, que comprovem o exercício de ocupação e exploração direta, 
mansa e pacífica, por si ou por seus antecessores, anterior a 1o de dezembro de 2004.

Parágrafo único. Na impossibilidade de apresentação dos documentos a que se 
refere o inciso III, a verificação poderá ocorrer por meio de laudo de vistoria.

Art. 8o As áreas ocupadas insuscetíveis de regularização por excederem os limites 
previstos no § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 2009, poderão ser objeto de titulação 
parcial, de área de até quinze módulos fiscais, observado o limite máximo de mil e 
quinhentos hectares.

§ 1o A opção pela titulação, nos termos do caput, será condicionada à desocupação 
da área excedente.

§ 2o Ao valor do imóvel serão acrescidos os custos relativos à execução dos serviços 
topográficos, se executados pelo poder público.

Art. 9o Caso o requerente exerça cargo ou emprego público não referido no art. 5o, 
§ 1o, da Lei no 11.952, de 2009, deverá apresentar declaração de que atende aos requisi-
tos previstos nos incisos II, III e IV do art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006.

Art. 10. O Ministério do Desenvolvimento Agrário definirá as glebas a serem regu-
larizadas após consulta à Secretaria do Patrimônio da União, à Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI, ao Serviço Florestal Brasileiro, ao Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes e aos órgãos ambientais estaduais.

§ 1o O Ministério do Desenvolvimento Agrário notificará os órgãos mencionados 
no caput, encaminhando arquivo eletrônico contendo a identificação do perímetro da 
gleba, apurado nos termos do art. 3o, inciso II, deste Decreto.

§ 2o Os órgãos consultados poderão se manifestar sobre eventual interesse na 
área, no prazo máximo de trinta dias, importando o silêncio na ausência de oposição 
à regularização.

§ 3o A manifestação dos órgãos deverá demonstrar a existência de interesse ou 
vínculo da área a ser regularizada com o desenvolvimento de suas atribuições, obser-
vadas suas respectivas competências.
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§ 4o Havendo oposição dos órgãos previstos no caput e persistindo o interesse do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário na regularização fundiária da gleba, caberá 
ao Grupo Executivo Intergovernamental, previsto no Decreto de 27 de abril de 2009, 
dirimir o conflito em torno da regularização.

§ 5o O Conselho de Defesa Nacional deverá ser consultado quando a regularização 
versar sobre áreas localizadas em faixa de fronteira, podendo fixar critérios e condições 
de utilização e opinar sobre o seu efetivo uso, no prazo de trinta dias.

Art. 11. Caso a gleba a ser regularizada abranja terrenos de marinha, marginais ou 
reservados, seus acrescidos ou outras áreas insuscetíveis de alienação não demarcadas, 
caberá à Secretaria do Patrimônio da União delimitar a faixa da gleba que não será 
suscetível à alienação.

Art. 12. Para delimitação da faixa prevista no art. 11, a Secretaria do Patrimônio da 
União instituirá comissão composta por servidores dela integrantes.

§ 1o Poderão ser convidados para participar da comissão prevista no caput, re-
presentantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de outros órgãos públicos 
envolvidos no processo de regularização fundiária.

§ 2o A faixa prevista no art. 11 será definida em cada uma das glebas e se estenderá 
até o limite de quinze metros, para as áreas localizadas em terrenos marginais, e trinta 
e três metros, para as áreas localizadas em terrenos de marinha, a partir da linha das 
cheias dos rios federais ou da linha de preamar máxima, conforme o caso.

§ 3o Para definição da faixa prevista no § 2o, deverão ser desconsiderados os aterros 
e acrescidos.

§ 4o A delimitação prevista no caput será elaborada a partir da planta e memorial 
descritivo georreferenciado da gleba a ser regularizada, que serão encaminhados à 
comissão de que trata o caput pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Art. 13. A regularização das ocupações inseridas, total ou parcialmente, na faixa 
prevista no art. 11 será efetivada pela Secretaria do Patrimônio da União, por meio da 
outorga de título de concessão de direito real de uso, nos termos da legislação específica.

§ 1o O Ministério do Desenvolvimento Agrário disponibilizará à Secretaria do 
Patrimônio da União os dados cadastrais dos ocupantes e geoespaciais das ocupações, 
visando subsidiar a expedição dos contratos de concessão de direito real de uso.

§ 2o Fica a Secretaria do Patrimônio da União autorizada a outorgar a concessão 
de direito real de uso de que trata o art. 4o, § 1o, da Lei no 11.952, de 2009.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Dnn/Dnn12015.htm
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§ 3o A Secretaria de Patrimônio da União deverá estabelecer normas complemen-
tares sobre os requisitos e condições para a outorga da concessão de direito real de 
uso, de que trata o art. 4o, § 1o, da Lei no 11.952, de 2009.

Art. 14. Os títulos de domínio e de concessão de direito real de uso serão expedidos:
I – em nome da mulher e do homem, obrigatoriamente, quando casados ou con-

vivendo em regime de união estável;
II – em nome dos conviventes, havendo união homoafetiva; e
III – preferencialmente em nome da mulher, nos demais casos.

Art. 15. O título de domínio ou o termo de concessão de direito real de uso deverão 
conter cláusulas sob condição resolutiva pelo prazo de dez anos, que determinem:

I – o aproveitamento racional e adequado da área;
II – a averbação da reserva legal, incluída a possibilidade de compensação na forma 

da legislação ambiental;
III – a identificação das áreas de preservação permanente e, quando couber, o 

compromisso para sua recuperação na forma da legislação vigente;
IV – a observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
V – as condições e forma de pagamento; e
VI – a recuperação ambiental de áreas degradadas, localizadas na reserva legal e 

nas áreas de preservação permanente, observadas as normas técnicas definidas pelo 
Ministério do Meio Ambiente.

§ 1o O aproveitamento racional e adequado da área será aferido em conformidade 
com o art. 9o, § 1o, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

§ 2o Quando se tratar da hipótese prevista no § 6o do art. 16 da Lei no 4.771, de 
15 de setembro de 1965, a averbação de reserva legal deverá informar o percentual 
relativo ao cômputo de áreas de preservação permanente no cálculo da reserva legal.

§ 3o As áreas de preservação permanente e de reserva legal deverão ser indicadas 
pelo beneficiário junto a sistema eletrônico de identificação georreferenciada da pro-
priedade rural, para fins de controle e monitoramento.

§ 4o Na hipótese de pagamento por prazo superior a dez anos, a eficácia da cláusula 
resolutiva prevista no inciso V do caput estender-se-á até a integral quitação.

§ 5o Verificado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se for o caso, 
pela Secretaria do Patrimônio da União, durante o prazo estabelecido no caput, o não 
cumprimento dos incisos I a VII, o ocupante será notificado para adequação junto ao 
órgão competente, quando cabível.



346 Coleção Ambiental

§ 6o Quando a violação de cláusula resolutiva for identificada por outro órgão ou 
entidade, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ou a Secretaria do Patrimônio da 
União, quando for o caso, deverão ser informados para que seja instaurado procedimen-
to administrativo destinado à declaração de reversão do imóvel ao patrimônio da União.

§ 7o O descumprimento das condições resolutivas pelo titulado ou, na hipótese 
prevista pelo § 4o do art. 15 da Lei no 11.952, de 2009, pelo terceiro adquirente implicará 
rescisão do título de domínio ou do termo de concessão de direito real de uso, com a 
consequente reversão da área em favor da União, declarada em processo administra-
tivo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

§ 8o Na hipótese de reversão da área ocupada, o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário notificará a Secretaria do Patrimônio da União e o INCRA para sua incor-
poração.

Art. 16. O desmatamento que vier a ser considerado irregular em áreas de preserva-
ção permanente ou de reserva legal durante a vigência das cláusulas resolutivas, após 
processo administrativo, em que tiver sido assegurada a ampla defesa e o contraditó-
rio, implica rescisão do título de domínio ou termo de concessão com a consequente 
reversão da área em favor da União.

§ 1o O processo administrativo para apuração de desmatamento irregular em áreas 
de preservação permanente ou de reserva legal tramitará no órgão ambiental compe-
tente, que, após conclusão, comunicará o fato ao Ministério do Meio Ambiente e este 
representará ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para adotar as medidas de 
que trata o § 7o do art. 15, que não terá por objeto a existência da infração ambiental.

§ 2o A regularidade ambiental do imóvel, para fins de cumprimento das cláusu-
las resolutivas, será atestada por meio de certidão expedida pelos órgãos ambientais 
competentes.

§ 3o O Ministério do Desenvolvimento Agrário poderá celebrar acordos de coo-
peração com os órgãos de meio ambiente, visando estabelecer mecanismos de comu-
nicação de infrações ambientais.

Art. 17. Os títulos concedidos nos termos deste Decreto serão inalienáveis pelo prazo 
de dez anos, decorridos da titulação, ressalvado o caso das áreas superiores a quatro 
módulos fiscais, que poderão ser transferidos a terceiros, decorridos três anos da ti-
tulação, desde que o beneficiário originário esteja cumprindo as cláusulas resolutivas, 
a transferência seja aprovada pelo órgão expedidor do título e o terceiro interessado 
preencha os seguintes requisitos:
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I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – sendo proprietário rural, a soma das áreas de sua titularidade com a área a 

ser adquirida não poderá ultrapassar o limite de quinze módulos fiscais, observado, 
ainda, o limite máximo de mil e quinhentos hectares;

III – não estar inadimplente com programa de reforma agrária ou de regularização 
fundiária de área rural; e

IV – não exercer cargo ou emprego público no INCRA, no Ministério do Desen-
volvimento Agrário, na Secretaria de Patrimônio da União ou nos órgãos estaduais 
de terras.

§ 1o O terceiro que preencha os requisitos previstos no caput terá direito à aquisição, 
desde que observadas as seguintes condições:

I – quitação total do valor do imóvel;
II – apresentação, pelo beneficiário, de laudo formulado por profissional habilitado, 

com a devida ART, conclusivo quanto à adimplência das demais cláusulas resolutivas, 
válido por um ano;

III – averbação da reserva legal; e
IV – vistoria administrativa, a critério do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

ou da Secretaria de Patrimônio da União.
§ 2o As transferências dos títulos ocorridas antes da liberação das condições 

resolutivas serão precedidas de anuência dos órgãos expedidores, na forma no § 1o.
§ 3o Durante o período em que os títulos forem intransferíveis, os imóveis não 

poderão ser objeto de nenhum direito real de garantia, salvo nas operações de crédito 
rural.

§ 4o O terceiro adquirente sucede o titulado em todas as obrigações contidas no 
título pelo restante do prazo previsto para a liberação das cláusulas resolutivas con-
tidas no art. 15.

§ 5o O beneficiário que transferir ou negociar por qualquer meio o título obtido 
nos termos da Lei no 11.952, de 2009, não poderá ser beneficiado novamente em pro-
gramas de reforma agrária ou de regularização fundiária.

Art. 18. Serão gratuitas a alienação e a concessão de direito real de uso de áreas de até 
um módulo fiscal, desde que observados os demais requisitos previstos neste Decreto.

Art. 19. A fixação do valor a ser cobrado pela alienação ou concessão de direito real 
de uso terá como referência o valor mínimo da terra nua, estabelecido na planilha 
referencial de preços editada pelo INCRA.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
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§ 1o Para fins deste artigo, serão aplicados índices de adequação de preço sobre o 
valor de referência, a serem definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
ou pela Secretaria de Patrimônio da União, no exercício da respectiva competência, 
segundo os seguintes critérios:

I – para ancianidade, será considerada a data da ocupação originária;
II – para especificidades regionais, serão considerados a localização e acesso de 

cada imóvel em relação à sede do Município ou Distrito mais próximo; e
III – para dimensão da área, será considerada a sua quantificação em número de 

módulos fiscais.
§ 2o Os índices a que se refere o § 1o poderão ser diferenciados para os imóveis 

acima de um e até quatro módulos fiscais.
§ 3o A concessão de direito real de uso onerosa terá seu preço fixado em, no 

máximo, sessenta por cento e, no mínimo, quarenta por cento do valor da terra nua 
estabelecido na planilha prevista no caput.

Art. 20. O valor do imóvel será pago pelo beneficiário da regularização fundiária 
em prestações anuais, amortizáveis em até vinte anos, com carência de até três anos.

§ 1o O pagamento deverá ser feito mediante guia de recolhimento da União ou 
outro instrumento decorrente de convênio ou contrato firmado com instituições 
financeiras.

§ 2o Sobre o valor fixado incidirão os mesmos encargos financeiros adotados para 
o crédito rural oficial, bem como os respectivos bônus de adimplência, na forma de-
finida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pela Secretaria de Patrimônio 
da União, no exercício de suas competências, respeitadas as diferenças referentes ao 
enquadramento dos beneficiários nas linhas de crédito disponíveis por ocasião da 
fixação do valor do imóvel.

Art. 21. No caso de pagamento à vista, o beneficiário da regularização receberá 
desconto de vinte por cento sobre o valor do imóvel, nos termos do art. 17, § 2o, da 
Lei no 11.952, de 2009.

Art. 22. No caso de inadimplemento de contrato, termo de concessão de uso ou de 
licença de ocupação, firmados com o INCRA até 10 de fevereiro de 2009, o ocupante, 
desde que seja o titular do imóvel, terá prazo de três anos, contados a partir de 11 de 
fevereiro de 2009, para adimplir o contrato no que foi descumprido ou renegociá-lo, 
sob pena de ser retomada a área ocupada.
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§ 1o O ocupante que figurar como titular do contrato referido no caput, que tenha 
cumprido as cláusulas contratuais e cujo contrato originário tenha sido expedido há 
mais de dez anos, será liberado das condições resolutivas ou, se for o caso, receberá o 
título de domínio sem condição resolutiva.

§ 2o No caso de inadimplemento por falta de pagamento, o ocupante originário 
deverá pagar o valor devido, observados os seguintes critérios:

I – no caso de ter sido efetuado o pagamento de uma ou mais parcelas, sem quitação 
das demais, será calculada a porcentagem da área paga em relação à área total aliena-
da, a fim de se calcular a área remanescente a ser paga conforme previsto no art. 19;

II – no caso de não ter sido paga nenhuma parcela, considerar-se-á o débito de cem 
por cento em relação à área total concedida, calculado conforme previsto no art. 19.

§ 3o Quando não houver valor estipulado nos contratos firmados com o INCRA, a 
fixação do atual valor de mercado do imóvel se dará conforme dispõem os arts. 19 e 20.

§ 4o O saldo devedor poderá ser pago de forma parcelada, observado o prazo de 
três anos contados a partir de 11 de fevereiro de 2009, de maneira que a última parcela 
não seja posterior a 11 de fevereiro de 2012.

Art. 23. Na ocorrência de ação judicial, que verse sobre os contratos referidos no 
art. 22, caput, a regularização estará condicionada à prévia transação judicial entre 
as partes, desde que não contrarie o interesse público, devendo cada parte arcar com 
seus honorários e custas processuais.

Art. 24. No caso de títulos emitidos pelo INCRA, entre maio de 2008 e fevereiro 
de 2009, seus valores serão passíveis de enquadramento ao previsto nos arts. 19 e 20, 
desde que requerido pelo interessado no prazo de um ano a partir da data de publi-
cação deste Decreto.

§ 1o Nos casos de títulos emitidos em áreas de até um módulo fiscal, o beneficiário 
poderá requerer a gratuidade no prazo de um ano a partir da data de publicação deste 
Decreto.

§ 2o Até que seja deferido o enquadramento, o requerente deverá continuar efetu-
ando o pagamento na forma estipulada originariamente no contrato.

Art. 25. Os acordos de cooperação técnica, convênios e outros instrumentos congê-
neres a serem firmados entre a União, Estados e Municípios poderão ter como objeto 
as atividades de geomensura, cadastramento, titulação, entre outras ações necessárias 
à implementação da regularização fundiária na Amazônia Legal.
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Art. 26. Os direitos decorrentes de título de domínio ou termo de concessão de direito 
real de uso expedido após 11 de fevereiro de 2009 somente poderão ser cedidos após 
expirado o prazo de dez anos previsto no art. 15 da Lei no 11.952, de 2009, ressalvada 
a hipótese do § 4o do mesmo artigo.

Art. 27. São nulas todas as cessões de direitos a terceiros que envolvam contratos 
firmados entre o INCRA e o ocupante, efetivadas em desacordo com os prazos e 
restrições previstos nos respectivos instrumentos.

§ 1o A cessão de direitos mencionada no caput servirá somente para fins de com-
provação da ocupação atual do imóvel pelo terceiro cessionário.

§ 2o O terceiro cessionário mencionado no § 1o somente poderá regularizar a área 
ocupada nos termos da Lei no 11.952, de 2009.

§ 3o Os imóveis que não puderem ser regularizados na forma da Lei no 11.952, de 
2009, serão revertidos total ou parcialmente ao patrimônio da União.

Art. 28. O disposto neste Decreto não se aplica às alienações ou concessões de direito 
real de uso precedidas de processo licitatório ocorrido após a edição da Lei no 11.952, 
de 2009.

Art. 29. O sistema informatizado de que trata o art. 34 da Lei no 11.952, de 2009, 
que permitirá o acompanhamento das ações de regularização fundiária, da lista dos 
posseiros cadastrados, dos dados geoespaciais dos imóveis a serem regularizados e 
de outras informações relevantes ao programa, estará disponível na rede mundial de 
computadores, no endereço portal.mda.gov.br/terralegal.

Parágrafo único. A regulamentação acerca do conjunto de informações constantes 
do sistema informatizado será feita pelo comitê referido no art. 35 da Lei no 11.952, 
de 2009.

Art. 30. A regularização de áreas ocupadas por comunidades de remanescentes de 
quilombos será efetuada com base em norma específica.

Art. 31. O título “SERVIÇOS COMUNS” do Anexo II do Decreto no 3.555, de 8 de 
agosto de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte item:

“38. Serviços topográficos”

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3555.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3555.htm
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Brasília, 28 de outubro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Paulo Bernardo Silva – Guilherme Cassel

Decretado em 28/10/2009 e publicado no DOU de 29/10/2009.
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Decreto no 6.672/2008

Regulamenta o art.  6o da Medida Provisória no  2.183-56, de 24 de 
agosto de 2001, que trata do Subprograma de Combate à Pobreza Rural, 
instituído no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária, e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar no 93, de 4 de 
fevereiro de 1998, e no art. 6o da Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Do Subprograma de Combate à Pobreza Rural

Art. 1o O Subprograma de Combate à Pobreza Rural, instituído pelo art. 6o da Medi-
da Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, com a finalidade de conceder aos 
trabalhadores rurais assentados apoio à instalação de suas famílias, implantação de 
infraestrutura comunitária e capacitação dos beneficiários, com vistas à consolidação 
social e produtiva dos assentamentos, reger-se-á por este Decreto e pelo Regulamento 
Operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, previsto no art. 1o do Decreto 
no 4.892, de 25 de novembro de 2003.

§ 1o O Subprograma de Combate à Pobreza Rural é parte integrante do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário – PNFC, conjunto de ações que visa, por intermédio de 
crédito fundiário, a promoção do acesso à terra e investimentos básicos, que permitam 
estruturar atividades produtivas nos imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Terras 
e da Reforma Agrária, instituído pela Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998.

§ 2o São beneficiários do Subprograma de Combate à Pobreza Rural os trabalhado-
res rurais, organizados em associações, contemplados com crédito fundiário na forma 
definida pela Lei Complementar no 93, de 1998.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp93.htm
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§ 3o O Subprograma de Combate à Pobreza Rural e os atos administrativos dele 
decorrentes obedecerão, entre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37 da Constituição.

§ 4o A implementação do Subprograma de Combate à Pobreza Rural será orientada 
pela descentralização para Estados, Distrito Federal e Municípios e pela participação 
dos beneficiários e suas entidades representativas.

§ 5o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I – Subprojetos de Investimentos Comunitários – SIC: projetos de infraestrutura 

básica e produtiva apresentados pelas associações de trabalhadores rurais beneficiá-
rios do Subprograma de Combate à Pobreza Rural, contendo os respectivos planos de 
aplicação de recursos, cronogramas de execução e desembolso das parcelas previstas 
para liberação;

II – conta específica do Subprograma de Combate à Pobreza Rural: conta bancária 
aberta junto aos agentes financeiros para recepcionar os recursos repassados pelo 
Órgão Gestor do Subprograma;

III – conta bloqueada: conta aberta pelo agente financeiro credenciado em nome 
da associação de trabalhadores rurais beneficiários;

IV – Unidade Técnica Estadual – UTE: ente responsável pela execução do PNCF, 
instituído pelos Governos estaduais, do Distrito Federal e municipais, para imple-
mentação do Subprograma de Combate à Pobreza Rural, em todos os seus aspectos; e

V – agente financeiro: instituições financeiras oficiais cadastradas pelo Órgão Gestor, 
que atuarão como mandatárias da União para a contratação dos SIC.

CAPÍTULO II – Dos Recursos

Art. 2o Os valores despendidos na execução das ações do Subprograma de Combate 
à Pobreza Rural são considerados não reembolsáveis.

Art. 3o O Subprograma de Combate à Pobreza Rural será constituído de dotações 
consignadas no Orçamento Geral da União e em seus créditos adicionais, com recur-
sos oriundos do Tesouro Nacional ou operações de crédito e doações de instituições 
nacionais e internacionais.

Art. 4o Os recursos do Subprograma de Combate à Pobreza Rural também poderão 
ser utilizados no pagamento das despesas com agentes financeiros, monitoria, acompa-
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nhamento e avaliação de impactos e demais custos decorrentes da sua operacionalização, 
na forma disciplinada no Regulamento Operativo do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, observado o limite de vinte e cinco por cento da dotação orçamentária do 
Subprograma.1

CAPÍTULO III – Do Órgão Gestor

Art. 5o Fica designado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secre-
taria de Reordenamento Agrário, como Órgão Gestor do Subprograma de Combate à 
Pobreza Rural, com as atribuições de:

I – coordenar as ações interinstitucionais, de forma a obter sinergia operacional;
II – promover estudos e implementar procedimentos para definição dos limites de 

recursos por família participante do Subprograma de Combate à Pobreza Rural;
III – adotar medidas complementares e necessárias para o alcance dos objetivos do 

Subprograma de Combate à Pobreza Rural;
IV – fiscalizar e controlar internamente o desenvolvimento financeiro e contábil do 

Subprograma de Combate à Pobreza Rural;
V – estabelecer normas gerais de fiscalização dos projetos do Subprograma de 

Combate à Pobreza Rural;
VI – definir, com base nas diretrizes e normas estabelecidas no Regulamento Ope-

rativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, o montante de recursos destinados 
aos SIC;

VII – fiscalizar e controlar as atividades técnicas delegadas aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios;

VIII – promover as avaliações de desempenho do Subprograma de Combate à 
Pobreza Rural;

IX – implantar sistemas eletrônicos de informações gerenciais e mecanismos de 
supervisão que permitam monitoramento da aplicação dos recursos do Subprograma 
de Combate à Pobreza Rural, dando transparência à sua execução;

X – assinar com os agentes financeiros, devidamente cadastrados, contratos para ope-
racionalização dos recursos financeiros do Subprograma de Combate à Pobreza Rural; e

XI – promover a formalização de acordos ou convênios com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, visando à instalação das UTE.

1 Decreto no 7.501/2011.
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Art. 6o Compete à UTE executar:
I – serviços técnicos para elaboração das propostas dos SIC;
II – capacitação e prestação de assistência técnica e extensão rural aos benefici-

ários;
III – formalização de processos administrativos que deverão conter, na forma 

definida pelo Regulamento Operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, 
todos os documentos e pareceres indispensáveis à aprovação das propostas dos SIC;

IV – análise técnica dos SIC e autorização da liberação de recursos, conforme 
estabelecido no Regulamento Operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária;

V – acompanhamento da execução dos SIC; e
VI – análise e aprovação das prestações de contas apresentadas pelas associações 

de trabalhadores rurais beneficiários.

CAPÍTULO IV – Da Gestão Financeira

Art. 7o Os agentes financeiros atuarão como mandatários da União para a con-
tratação dos SIC e repasse dos recursos para implantação destes às associações de 
trabalhadores rurais beneficiários do Subprograma de Combate à Pobreza Rural.

§ 1o Compete ao agente financeiro:
I – receber os recursos do Órgão Gestor, destinando-os à conta específica do 

Subprograma de Combate à Pobreza Rural;
II – remunerar os recursos depositados na conta específica pela variação da taxa 

média do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, pro rata die, ou 
outro índice que legalmente venha a substituí-lo;

III – transferir os recursos do Subprograma de Combate à Pobreza Rural para 
aplicação nos SIC, da conta específica, obrigatoriamente, para as contas bloqueadas 
em nome de cada associação de trabalhadores rurais beneficiários;

IV – aplicar os recursos transferidos para a conta bloqueada em caderneta de 
poupança de instituição financeira pública federal se a previsão de seu uso for igual 
ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou ope-
ração de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização 
desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês;

V – celebrar contratos com as associações de trabalhadores rurais beneficiários 
para liberação dos recursos, em conformidade com o cronograma de desembolso 
apresentado nos SIC; e
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VI – disponibilizar para o Órgão Gestor as informações referentes às movimenta-
ções efetuadas nas contas específica e bloqueada, inclusive as relativas à remuneração 
das disponibilidades.

§ 2o Os valores resultantes das aplicações financeiras de que trata o inciso II do 
§ 1o serão recolhidos ao Tesouro Nacional e os resultantes das aplicações financeiras 
de que trata o inciso IV daquele parágrafo poderão ser utilizados, dentro do prazo de 
aplicação dos recursos, nos SIC.

CAPÍTULO V – Das Condições Gerais da Transferência de Recursos

Art. 8o O Subprograma de Combate à Pobreza Rural será executado a partir da 
disponibilização dos recursos aos agentes financeiros, que farão a transferência às 
associações de trabalhadores rurais beneficiários.

Art. 9o Os recursos financeiros transferidos às associações serão liberados em parcelas 
consecutivas, em conformidade com o cronograma de desembolso apresentado nos SIC.

§ 1o A liberação de cada parcela prevista no cronograma de desembolso ficará 
condicionada à devida comprovação da execução física, da aquisição de produtos e 
contratação de serviços, bem como das correspondentes prestações de contas.

§ 2o A UTE não autorizará a liberação de recursos quando verificar a existência 
de indícios de desvio de finalidade na prestação de contas.

Art. 10. Os recursos destinados à execução dos SIC deverão ser aplicados no prazo 
de até dois anos, contados da data de assinatura do respectivo contrato celebrado entre 
as associações dos trabalhadores rurais beneficiários e o agente financeiro.

§ 1o O prazo previsto no caput poderá ser estendido por mais um ano, caso a as-
sociação de trabalhadores rurais beneficiários comprove a aplicação de, no mínimo, 
sessenta por cento dos recursos totais previstos nos SIC.

§ 2o A extensão de prazo prevista no § 1o somente ocorrerá mediante solicitação 
da associação de trabalhadores rurais beneficiários e concordância da UTE.

Art. 11. Para execução de cada um dos SIC, deverão ser observados, entre outros, 
os princípios da impessoalidade, moralidade, economicidade e autonomia das comu-
nidades rurais.2

2 Decreto no 7.501/2011.
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§ 1o Para contratação de serviços para a execução dos SIC, as associações deverão 
providenciar cotação prévia de preços no mercado com, no mínimo, três propostas 
fornecidas por prestadores de serviços da região de localização do projeto.

§ 2o A execução de cada um dos SIC será efetivada com prestadores de serviços 
que oferecerem o menor preço.

§ 3o A UTE, por meio de decisão devidamente fundamentada, poderá rejeitar a 
contratação de empresas sem idoneidade ou condições para assumir os compromissos 
pactuados.

§ 4o Os valores despendidos na execução de cada um dos SIC, até o limite de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), por associação de trabalhadores rurais beneficiários, 
serão por ela operacionalizados diretamente, observado o disposto no § 1o e condi-
cionados à apresentação e aprovação do respectivo Subprojeto pela UTE.

§ 5o Os SIC que ultrapassarem o montante equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) deverão ter sua execução previamente autorizada pelo Órgão Gestor, mediante 
análise de procedimentos administrativos, devidamente instruídos, encaminhados 
pela UTE.

§ 6o É vedado o apoio a mais de um SIC com obras e serviços da mesma natureza 
e no mesmo local que possam ser realizados conjunta e concomitantemente em um 
único Subprojeto.

§ 7o As associações deverão assegurar contrapartida equivalente a pelo menos 
dez por cento do valor global dos SIC, que poderá ser ofertada por meio de materiais, 
mão de obra e recursos monetários, na forma definida no Regulamento Operativo do 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

§ 8o Os demais procedimentos relativos à execução de cada SIC serão estabelecidos 
no Regulamento Operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

Art. 12. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato entre os 
agentes financeiros e as associações de trabalhadores rurais beneficiários, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplica-
ções financeiras realizadas, serão recolhidos ao Órgão Gestor no prazo improrrogável 
de sessenta dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas 
especial do responsável.

§ 1o As associações ficam obrigadas a prestar contas dos recursos recebidos no pra-
zo de até sessenta dias, contados da data de finalização do prazo estabelecido no art. 10.

§ 2o A UTE tem o prazo de até noventa dias para apreciar a prestação de contas, 
contados da data de seu recebimento.
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CAPÍTULO VI – Dos Impedimentos

Art. 13. As associações somente poderão ser contempladas uma única vez com os 
recursos do Subprograma de Combate à Pobreza Rural.

Parágrafo único. Excepcionalmente, na ocorrência de caso fortuito ou por motivo de 
força maior que leve à inviabilidade dos SIC, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – CONDRAF, de que trata o Decreto no 4.854, de 8 de outubro de 2003, 
poderá autorizar novo atendimento pelo Subprograma de Combate à Pobreza Rural.

Art. 13-A. O Regulamento Operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
poderá estabelecer critérios complementares para definição dos limites de renda 
e patrimônio dos beneficiários, para fins de acesso ao Subprograma de Combate à 
Pobreza Rural, observando os limites máximos fixados pela Lei Complementar no 93, 
de 4 de fevereiro de 1998.3

CAPÍTULO VII – Das Disposições Transitórias4

Art. 13-B. No exercício financeiro de 2011, o limite dos gastos do Subprograma de 
Combate à Pobreza Rural com o pagamento das despesas de que trata o art. 4o poderá 
atingir o valor autorizado na lei orçamentária anual.5

Art. 13-C. Os saldos remanescentes nas contas bloqueadas das associações de traba-
lhadores rurais beneficiários contempladas com recursos do Acordo de Empréstimo 
7.037 – BR e Acordo de Empréstimo 4.147 – BR poderão ser utilizados, observado, no 
que couber, o disposto neste Decreto, além das seguintes condições:6

I – apresentação de plano de aplicação, a ser aprovado pela Unidade Técnica Esta-
dual, que demonstre a viabilidade do projeto;

II – solicitação da utilização dos saldos remanescentes previstos no caput no prazo 
máximo de um ano, contado da data de publicação deste Decreto; e

3 Decreto no 7.501/2011.
4 Decreto no 7.501/2011.
5 Decreto no 7.501/2011.
6 Decreto no 7.501/2011.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4854.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp93.htm
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III – aplicação dos recursos dos saldos remanescentes no prazo máximo de um 
ano, contado a partir da assinatura do novo contrato.

Parágrafo único. Ao final dos prazos definidos nos incisos II e III deste artigo, os 
saldos remanescentes de contratos com recursos oriundos dos Acordos de Empréstimo 
7.037 – BR e 4.147 – BR deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional em trinta dias.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de dezembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guido Mantega – Paulo Bernardo Silva – Guilherme 
Cassel

Decretado em 2/12/2008 e publicado no DOU de 3/12/2008.
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Decreto no 6.063/2007

Regulamenta, no âmbito federal, dispositivos da Lei no 11.284, de 2 de 
março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a 
produção sustentável, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.284, de 2 de março de 2006,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Das Disposições Preliminares

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o Cadastro Nacional de Florestas Públicas e regu-
lamenta, em âmbito federal, a destinação de florestas públicas às comunidades locais, 
o Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF, o licenciamento ambiental para o uso 
dos recursos florestais nos lotes ou unidades de manejo, a licitação e os contratos de 
concessão florestal, o monitoramento e as auditorias da gestão de florestas públicas, 
para os fins do disposto na Lei no 11.284, de 2 de março de 2006.

CAPÍTULO II – Do Cadastro Nacional de Florestas Públicas

Art. 2o O Cadastro Nacional de Florestas Públicas, interligado ao Sistema Nacional 
de Cadastro Rural, é integrado:

I – pelo Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União;
II – pelos cadastros de florestas públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.
§ 1o O Cadastro Nacional de Florestas Públicas será integrado por bases próprias 

de informações produzidas e compartilhadas pelos órgãos e entidades gestores de 
florestas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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§ 2o O Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União será gerido pelo Serviço 
Florestal Brasileiro e incluirá:

I – áreas inseridas no Cadastro de Terras Indígenas;
II – unidades de conservação federais, com exceção das áreas privadas localizadas 

em categorias de unidades que não exijam a desapropriação; e
III – florestas localizadas em imóveis urbanos ou rurais matriculados ou em pro-

cesso de arrecadação em nome da União, autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista.

§ 3o As florestas públicas em áreas militares somente serão incluídas no Cadastro-
-Geral de Florestas Públicas da União mediante autorização do Ministério da Defesa.

§ 4o As florestas públicas federais plantadas após 2 de março de 2006, não loca-
lizadas em áreas de reserva legal ou em unidades de conservação, serão cadastradas 
mediante consulta ao órgão gestor da respectiva floresta.

Art. 3o O Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União é composto por florestas 
públicas em três estágios:

I – identificação;
II – delimitação; e
III – demarcação.
§ 1o No estágio de identificação, constarão polígonos georreferenciados de florestas, 

plantadas ou naturais, localizadas em terras de domínio da União.
§ 2o No estágio de delimitação, os polígonos de florestas públicas federais serão 

averbados nas matrículas dos imóveis públicos.
§ 3o No estágio de demarcação, os polígonos das florestas públicas federais serão 

materializados no campo e os dados georreferenciados serão inseridos no Cadastro-
-Geral de Florestas Públicas da União.

§ 4o Para os fins do Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União, o Serviço 
Florestal Brasileiro regulamentará cada um dos estágios previstos no caput.

§ 5o Aplica-se às florestas públicas definidas nos incisos I e II do § 2o do art. 2o, 
apenas o estágio de identificação.

Art. 4o O Serviço Florestal Brasileiro editará resolução sobre as tipologias e classes de 
cobertura florestal, por bioma, para fins de identificação das florestas públicas federais.

Parágrafo único. A resolução de que trata o caput observará as caracterizações 
das tipologias e classes de cobertura florestal, definidas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE.



362 Coleção Ambiental

Art. 5o O Serviço Florestal Brasileiro manterá no Sistema Nacional de Informações 
Florestais banco de dados com imagens de satélite e outras formas de sensoriamento 
remoto que tenham coberto todo o território nacional para o ano de 2006.

Art. 6o As florestas públicas identificadas nas tipologias e classes de cobertura florestal, 
definidas nos termos do art. 4o, serão incluídas no Cadastro-Geral de Florestas Públicas 
da União, observada a data de vigência da Lei no 11.284, de 2006.

Parágrafo único. Para fins de recuperação, o Serviço Florestal Brasileiro poderá 
incluir, no Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União, áreas degradadas contidas 
nos polígonos de florestas públicas federais.

Art. 7o O Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União conterá, quando couber, 
em relação a cada floresta pública, as seguintes informações:

I – dados fundiários, incluindo número de matrícula do imóvel no cartório de 
registro de imóveis;

II – Município e Estado de localização;
III – titular e gestor da floresta pública;
IV – polígono georreferenciado;
V – bioma, tipo e aspectos da cobertura florestal, conforme norma editada nos 

termos do art. 4o;
VI – referências de estudos associados à floresta pública, que envolvam recursos 

naturais renováveis e não renováveis, relativos aos limites da respectiva floresta;
VII – uso e destinação comunitários;
VIII – pretensões de posse eventualmente incidentes sobre a floresta pública;
IX – existência de conflitos fundiários ou sociais;
X – atividades desenvolvidas, certificações, normas, atos e contratos administrativos 

e contratos cíveis incidentes nos limites da floresta pública; e
XI – recomendações de uso formuladas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Brasil – ZEE e com base no Decreto no 5.092, de 21 de maio de 2004.

Art. 8o O Serviço Florestal Brasileiro definirá padrões técnicos do Cadastro-Geral de 
Florestas Públicas da União, observado o código único estabelecido em ato conjunto 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e da Secretaria da 
Receita Federal, nos termos do § 3o do art. 1o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 
1972, de forma a permitir a identificação e o compartilhamento de suas informações 
com as instituições participantes do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, a 
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Secretaria do Patrimônio da União e os Cadastros Estaduais e Municipais de Florestas 
Públicas.

§ 1o Na definição dos padrões técnicos do Cadastro-Geral de Florestas Públicas 
da União, deve-se observar, no mínimo, o seguinte:

I – definições e terminologias relativas à identificação da cobertura florestal;
II – base cartográfica a ser utilizada;
III – projeções e formato dos dados georreferenciados e tabelas;
IV – informações mínimas do cadastro;
V – meios de garantir a publicidade e o acesso aos dados do cadastro; e
VI – normas e procedimentos de integração das informações com o Sistema Na-

cional de Cadastro Rural e os cadastros de florestas públicas dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

§ 2o O Serviço Florestal Brasileiro regulamentará os mecanismos para a revisão 
dos polígonos de florestas públicas para adaptá-los às alterações técnicas, de titulari-
dade ou àquelas que se fizerem necessárias durante a definição dos lotes de concessão.

Art. 9o As florestas públicas federais não destinadas a manejo florestal ou unidades de 
conservação ficam impossibilitadas de conversão para uso alternativo do solo, até que 
sua recomendação de uso pelo ZEE esteja oficializada e a conversão seja plenamente 
justificada, nos termos do art. 72 da Lei no 11.284, de 2006.

§ 1o A floresta pública que após 2 de março de 2006 seja irregularmente objeto de 
desmatamento, exploração econômica ou degradação será incluída ou mantida no 
Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União.

§ 2o A inclusão a que se refere o § 1o dar-se-á quando comprovada a existência 
de floresta em 2 de março de 2006 em área pública desmatada, explorada economi-
camente ou degradada.

§ 3o A manutenção a que se refere o § 1o dar-se-á quando a floresta pública cons-
tante do Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União for irregularmente desmatada, 
explorada economicamente ou degradada.

§ 4o Para os fins do disposto no caput, o Serviço Florestal Brasileiro publicará e 
disponibilizará por meio da Internet o mapa da cobertura florestal do Brasil para o 
ano de 2006.

Art. 10. As atividades de pesquisa envolvendo recursos florestais, recursos naturais 
não renováveis e recursos hídricos poderão ser desenvolvidas nas florestas públicas 
mencionadas no art. 9o, desde que compatível com o disposto no contrato de conces-
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são e com as atividades nele autorizadas, e que contem com autorização expressa dos 
órgãos competentes.

Art. 11. As florestas públicas não incluídas no Cadastro-Geral de Florestas Públicas 
da União não perdem a proteção conferida pela Lei no 11.284, de 2006.

Art. 12. Sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas e penais, cabe ao res-
ponsável pelo desmatamento, exploração ou degradação de floresta pública federal, 
mencionada no § 1o do art. 9o, a recuperação da floresta de forma direta ou indireta, 
em observância ao § 1o do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 13. O Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União será acessível ao público 
por meio da Internet.

CAPÍTULO III – Da Destinação de Florestas Públicas às Comunidades Locais

Art. 14. Antes da realização das licitações para concessão florestal, as florestas pú-
blicas, em que serão alocadas as unidades de manejo, quando ocupadas ou utilizadas 
por comunidades locais, definidas no inciso X do art. 3o da Lei no 11.284, de 2006, 
serão identificadas para destinação a essas comunidades, nos termos do art. 6o e 17 
da mesma Lei.

Parágrafo único. O Serviço Florestal Brasileiro atuará em conjunto com órgãos 
responsáveis pela destinação mencionada no caput.

Art. 15. As modalidades de destinação às comunidades locais devem ser baseadas 
no uso sustentável das florestas públicas.

§ 1o O planejamento das dimensões das florestas públicas a serem destinadas à 
comunidade local, individual ou coletivamente, deve considerar o uso sustentável 
dos recursos florestais, bem como o beneficiamento dos produtos extraídos, como a 
principal fonte de sustentabilidade dos beneficiários.

§ 2o O Serviço Florestal Brasileiro elaborará estudos e avaliações técnicas para 
subsidiar o atendimento do disposto no § 1o.

Art. 16. Nas florestas públicas destinadas às comunidades locais, a substituição da 
cobertura vegetal natural por espécies cultiváveis, além de observar o disposto na Lei 
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no 4.771, de 15 de setembro de 1965, e no Decreto no 5.975, de 30 de novembro de 
2006, somente será permitida quando, cumulativamente:

I – houver previsão da substituição da cobertura vegetal no plano de manejo, no 
plano de desenvolvimento de assentamento ou em outros instrumentos de planeja-
mento pertinentes à modalidade de destinação; e

II – a área total de substituição não for superior a dez por cento da área total indi-
vidual ou coletiva e limitado a doze hectares por unidade familiar.

Parágrafo único. A utilização das florestas públicas sob posses de comunidades 
locais, passíveis de regularização ou regularizadas, observará o disposto no caput.

Art. 17. O Serviço Florestal Brasileiro, no âmbito da competência prevista no art. 55 
da Lei no 11.284, de 2006, apoiará a pesquisa e a assistência técnica para o desenvolvi-
mento das atividades florestais pelas comunidades locais, inclusive por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF.

Art. 18. Nas Florestas Nacionais, para os fins do disposto no art. 17 da Lei no 11.284, 
de 2006, serão formalizados termos de uso, com indicação do respectivo prazo de 
vigência com as comunidades locais, residentes no interior e no entorno das unidades 
de conservação, para a extração dos produtos florestais de uso tradicional e de subsis-
tência, especificando as restrições e a responsabilidade pelo manejo das espécies das 
quais derivam esses produtos, bem como por eventuais prejuízos ao meio ambiente 
e à União.

Parágrafo único. São requisitos para a formalização do termo de uso:
I – identificação dos usuários;
II – estudo técnico que caracterize os usuários como comunidades locais, nos 

termos do inciso X do art. 3o da Lei no 11.284, de 2006; e
III – previsão do uso dos produtos florestais dele constantes e da permanência 

dos comunitários em zonas de amortecimento, se for o caso, no plano de manejo da 
unidade de conservação.

CAPÍTULO IV – Do Plano Anual de Outorga Florestal

Art. 19. O PAOF, proposto pelo Serviço Florestal Brasileiro e definido pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente, conterá a descrição de todas as florestas públicas passíveis de 
serem submetidas a concessão no ano em que vigorar.
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Parágrafo único. Somente serão incluídas no PAOF as florestas públicas devida-
mente identificadas no Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União, nos termos 
do § 1o do art. 3o, observado o disposto no § 5o do mesmo artigo quanto às florestas 
públicas definidas no inciso II do § 2o do art. 2o.

Art. 20. O PAOF terá o seguinte conteúdo mínimo:
I – identificação do total de florestas públicas constantes do Cadastro-Geral de 

Florestas Públicas da União;
II – área total já submetida a concessões florestais federais e previsão de produção 

dessas áreas;
III – identificação da demanda por produtos e serviços florestais;
IV – identificação da oferta de produtos e serviços oriundos do manejo florestal 

sustentável nas regiões que abranger, incluindo florestas privadas, florestas destinadas 
às comunidades locais e florestas públicas submetidas à concessão florestal;

V – identificação georreferenciada das florestas públicas federais passíveis de serem 
submetidas a processo de concessão florestal, durante o período de sua vigência;

VI – identificação georreferenciada das terras indígenas, das unidades de conser-
vação, das áreas destinadas às comunidades locais, áreas prioritárias para recuperação 
e áreas de interesse para criação de unidades de conservação de proteção integral, que 
sejam adjacentes às áreas destinadas à concessão florestal federal;

VII – compatibilidade com outras políticas setoriais, conforme previsto no art. 11 
da Lei no 11.284, de 2006;

VIII – descrição da infraestrutura, condições de logística, capacidade de proces-
samento e tecnologia existentes nas regiões por ele abrangidas;

IX – indicação da adoção dos mecanismos de acesso democrático às concessões 
florestais federais, incluindo:

a) regras a serem observadas para a definição das unidades de manejo;
b) definição do percentual máximo de área de concessão florestal que um con-

cessionário, individualmente ou em consórcio, poderá deter, relativo à área destinada 
à concessão florestal pelos PAOF da União vigente e executados nos anos anteriores, 
nos termos do art. 34, inciso II e parágrafo único, da Lei no 11.284, de 2006;

X – descrição das atividades previstas para o seu período de vigência, em es-
pecial aquelas relacionadas à revisão de contratos, monitoramento, fiscalização e 
auditorias; e

XI – previsão dos meios necessários para sua implementação, incluindo os recursos 
humanos e financeiros.
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Parágrafo único. A previsão a que se refere o inciso XI do caput será considerada 
na elaboração do projeto de lei orçamentária anual, enviado ao Congresso Nacional 
a cada ano.

Art. 21. A elaboração do PAOF da União considerará, dentre os instrumentos da 
política para o meio ambiente, de que trata o art. 11, inciso I, da Lei no 11.284, de 2006, 
as recomendações de uso definidas no Decreto no 5.092, de 2004.

Art. 22. Para os fins de consideração das áreas de convergência com as concessões de 
outros setores, de que trata o art. 11, inciso V, da Lei no 11.284, de 2006, na elaboração 
do PAOF da União serão considerados os contratos de concessão, autorizações, licenças 
e outorgas para mineração, petróleo, gás, estradas, linhas de transmissão, geração de 
energia, oleodutos, gasodutos e para o uso da água.

Art. 23. O PAOF da União será concluído até o dia 31 de julho do ano anterior ao 
seu período de vigência, em conformidade com os prazos para a elaboração da lei 
orçamentária anual.

§ 1o Para os fins do disposto no § 1o do art. 11 da Lei no 11.284, de 2006, o Serviço 
Florestal Brasileiro considerará os PAOF dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, encaminhados até o dia 30 de junho de cada ano.

§ 2o Os PAOF encaminhados após a data prevista no § 1o serão considerados pela 
União somente no ano seguinte ao de seu recebimento.

Art. 24. Para os fins do disposto no art. 33 da Lei no 11.284, de 2006, serão definidas 
unidades de manejo pequenas, médias e grandes, com base em critérios técnicos que 
atendam às peculiaridades regionais, definidos no PAOF, considerando os seguintes 
parâmetros:

I – área necessária para completar um ciclo de produção da floresta para os produtos 
manejados, de acordo com o inciso V do art. 3o da Lei no 11.284, de 2006;

II – estrutura, porte e capacidade dos agentes envolvidos na cadeia produtiva.

CAPÍTULO V – Do Licenciamento Ambiental

Art. 25. Para o licenciamento ambiental do uso dos recursos florestais nos lotes ou 
unidades de manejo, será elaborado o Relatório Ambiental Preliminar – RAP.
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Art. 26. Para o licenciamento ambiental do manejo florestal, o concessionário sub-
meterá à análise técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA o Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, nos 
termos do art. 19 da Lei no 4.771, de 1965, e do Decreto no 5.975, de 2006.

Art. 27. Os empreendimentos industriais incidentes nas unidades de manejo e as 
obras de infraestrutura não inerentes aos PMFS observarão as normas específicas de 
licenciamento ambiental.

Art. 28. Na elaboração do RAP, será observado um termo de referência, preparado 
em conjunto pelo IBAMA e pelo Serviço Florestal Brasileiro, com, no mínimo, o 
seguinte conteúdo:

I – descrição e localização georreferenciada das unidades de manejo;
II – descrição das características de solo, relevo, tipologia vegetal e classe de cobertura;
III – descrição da flora e da fauna, inclusive com a indicação daquelas ameaçadas 

de extinção e endêmicas;
IV – descrição dos recursos hídricos das unidades de manejo;
V – resultados do inventário florestal;
VI – descrição da área do entorno;
VII – caracterização e descrição das áreas de uso comunitário, unidades de con-

servação, áreas prioritárias para a conservação, terras indígenas e áreas quilombolas 
adjacentes às unidades de manejo;

VIII – identificação dos potenciais impactos ambientais e sociais e ações para 
prevenção e mitigação dos impactos negativos; e

IX – recomendações de condicionantes para execução de atividades de manejo 
florestal.

CAPÍTULO VI – Da Licitação

Art. 29. Nas concessões florestais, os lotes e as unidades de manejo serão definidos 
nos editais de licitação e incidirão em florestas públicas que observem o seguinte:

I – possuam previsão no PAOF, com o atendimento das diretrizes nele definidas;
II – encontrem-se no Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União nos seguintes 

estágios:
a) de identificação, para unidades de manejo localizadas em florestas nacionais; e
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b) de delimitação, para as unidades de manejo localizadas em florestas públicas 
federais e fora das florestas nacionais.

§ 1o Os lotes de concessão poderão ser compostos por unidades de manejo con-
tíguas.

§ 2o As unidades de manejo contíguas, a serem submetidas à concessão florestal 
pela União na vigência de um mesmo PAOF, devem necessariamente compor um 
mesmo lote de concessão florestal.

Art. 30. A publicação de edital de licitação de lotes de concessão florestal será pre-
cedida de audiência pública, amplamente divulgada e convocada com antecedência 
mínima de quinze dias, e será dirigida pelo Serviço Florestal Brasileiro.

§ 1o O Serviço Florestal Brasileiro realizará as audiências públicas no local de 
abrangência do respectivo lote, considerando os seguintes objetivos básicos:

I – identificar e debater o objeto da concessão florestal e as exclusões;
II – identificar e debater os aspectos relevantes do edital de concessão, em especial, 

a distribuição e forma das unidades de manejo e os critérios e indicadores para seleção 
da melhor oferta;

III – propiciar aos diversos atores interessados a possibilidade de oferecerem co-
mentários e sugestões sobre a matéria em discussão; e

IV – dar publicidade e transparência às suas ações.
§ 2o As datas e locais de realização das audiências será divulgada pelos meios de 

comunicação de maior acesso ao público da região e pela Internet.
§ 3o Os documentos utilizados para subsidiar a audiência pública serão disponibili-

zados para consulta na Internet e enviados para as prefeituras e câmaras de vereadores 
dos Municípios abrangidos pelo edital.

Art. 31. A justificativa técnica da conveniência da concessão florestal federal será ela-
borada pelo Serviço Florestal Brasileiro e publicada pelo Ministério do Meio Ambiente 
previamente ao edital de licitação, caracterizando seu objeto e a unidade de manejo.

Art. 32. O edital de licitação das concessões florestais federais será publicado com 
antecedência mínima de quarenta e cinco dias da abertura do processo de julgamento 
das propostas.

Parágrafo único. Além da publicidade prevista na legislação aplicável, o edital 
será disponibilizado na internet e locais públicos na região de abrangência do lote de 
concessão, definidos no edital.
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Art. 33. Todos os atos inerentes ao processo de licitação serão realizados na sede do 
Serviço Florestal Brasileiro ou no âmbito de suas unidades regionais, conforme jus-
tificativa técnica, exceto as audiências públicas e outros atos, previstos em resolução 
do mesmo órgão.

Art. 34. Para habilitação nas licitações de concessão florestal federais, a comprovação 
de ausência de débitos inscritos na dívida ativa relativos a infração ambiental, prevista 
no inciso I do art. 19 da Lei no 11.284, de 2006, dar-se-á por meio de documentos 
emitidos pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA 
da localização das unidades de manejo pretendidas e da sede do licitante, cuja emissão 
será preferencialmente por meio da Internet, nos termos do § 2o do mencionado art. 19 
e do Decreto no 5.975, de 2006.

Art. 35. Os editais de licitação federais devem conter a descrição detalhada da me-
todologia para julgamento das propostas, levando-se em consideração os seguintes 
critérios definidos no art. 26 da Lei no 11.284, de 2006:

I – maior preço ofertado como pagamento à União pela outorga da concessão 
florestal;

II – melhor técnica, considerando:
a) menor impacto ambiental;
b) maiores benefícios sociais diretos;
c) maior eficiência; e
d) maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no inciso II, considera-se:
I – menor impacto ambiental: o menor impacto negativo ou o maior impacto 

positivo;
II – maior eficiência: derivada do uso dos recursos florestais; e
III – região da concessão: os Municípios abrangidos pelo lote de concessão.

Art. 36. O Serviço Florestal Brasileiro definirá para cada edital de licitação federal 
um conjunto de indicadores que permita avaliar a melhor oferta.

§ 1o O conjunto de indicadores será composto por pelo menos um indicador para 
cada um dos critérios previstos no caput do art. 35 e para cada um dos componentes 
da melhor técnica, previstos nas alíneas do inciso II do caput do mesmo artigo.

§ 2o Os indicadores poderão ser utilizados para fins de pontuação para definição da 
melhor proposta ou para fins de bonificação e deverão ter as seguintes características:
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I – ser objetivamente mensuráveis;
II – relacionar-se a aspectos de responsabilidade direta do concessionário; e
III – ter aplicabilidade e relevância para avaliar o respectivo critério.
§ 3o Para cada indicador previsto no edital, serão definidos parâmetros para sua 

pontuação, incluindo os valores mínimos aceitáveis para habilitação da proposta.
§ 4o Os editais de licitação deverão prever a fórmula precisa de cálculo da melhor 

oferta, com base nos indicadores a serem utilizados.
§ 5o A metodologia de pontuação máxima deverá ser montada de tal forma a 

garantir que:
I – o peso de cada critério referido no art. 35 nunca seja menor que um ou maior 

que três;
II – o peso de cada item, na definição do critério referido no inciso II do art. 35, 

nunca seja menor que um ou maior que três;
III – o peso do critério técnica seja maior ou igual ao peso do critério preço.
§ 6o A utilização de indicadores terá pelo menos um dos seguintes objetivos:
I – eliminatório: que indica parâmetros mínimos a serem atingidos para a quali-

ficação do concorrente;
II – classificatório: que indica parâmetros para a pontuação no julgamento das 

propostas, durante o processo licitatório; e
III – bonificador: que indica parâmetros a serem atingidos para bonificação na 

execução do contrato pelo concessionário.

Art. 37. O preço calculado sobre os custos de realização do edital de licitação da 
concessão florestal federal de cada unidade de manejo, previsto no art. 36, inciso I, da 
Lei no 11.284, de 2006, será definido com base no custo médio do edital por hectare e 
especificado no edital de licitação, considerando os custos dos seguintes itens:

I – inventário florestal;
II – estudos preliminares contratados especificamente para compor o edital;
III – RAP e processo de licenciamento;
IV – publicação e julgamento das propostas.
§ 1o Os custos relacionados às ações realizadas pelo poder público e que, por sua 

natureza, geram benefícios permanentes ao patrimônio público não comporão o custo 
do edital.

§ 2o No cálculo do preço do custo de realização do edital para as unidades de ma-
nejo pequenas, poderá ser aplicado fator de correção a ser determinado pelo Serviço 
Florestal Brasileiro.
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§ 3o A forma e o prazo para o pagamento do preço calculado sobre os custos de 
realização do edital de licitação da concessão florestal da unidade de manejo serão 
especificados no edital.

Art. 38. Em atendimento ao disposto no § 1o do art. 20 da Lei no 11.284, de 2006, 
para unidades de manejo pequenas ou médias, poderão ser utilizados resultados 
de inventários florestais de áreas adjacentes ou com características florestais seme-
lhantes.

Art. 39. Os parâmetros necessários para a definição do preço da concessão florestal 
federal, previstos no inciso II do art. 36 da Lei no 11.284, de 2006, serão especificados 
no edital de licitação, observando os seguintes aspectos dos produtos e serviços:

I – unidades de medida;
II – critérios de agrupamento; e
III – metodologia de medição e quantificação.
§ 1o Os critérios de agrupamentos de produtos e serviços florestais para fins de 

formação de preço devem permitir a inclusão de novos produtos e serviços.
§ 2o A definição do preço mínimo da concessão florestal no edital de licitação 

poderá ser feita a partir de:
I – preços mínimos de cada produto ou serviço tal como definido no caput;
II – estimativa de arrecadação anual total dos produtos e serviços; e
III – combinação dos dois métodos especificados nos incisos I e II deste parágrafo.

Art. 40. Nas concessões florestais federais, o valor mínimo anual, definido no § 3o do 
art. 36 da Lei no 11.284, de 2006, será de até trinta por cento do preço anual vencedor 
do processo licitatório, calculado em função da estimativa de produção fixada no edital 
e os preços de produtos e serviços contidos na proposta vencedora.

§ 1o O percentual aplicável para a definição do valor mínimo será fixado no 
edital.

§ 2o O valor mínimo anual será fixado e expresso no contrato de concessão em 
moeda corrente do País, cabendo revisões e reajustes.

§ 3o O pagamento do valor mínimo anual será compensado no preço da concessão 
florestal de que trata o inciso II do art. 36 da Lei no 11.284, de 2006, desde que ocorra 
no mesmo ano.

§ 4o O valor mínimo somente será exigível após a aprovação do PMFS pelo IBA-
MA, salvo quando o atraso na aprovação for de responsabilidade do concessionário.
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Art. 41. O edital de licitação especificará prazo máximo para o concessionário 
apresentar o PMFS ao órgão competente, após assinatura do contrato de concessão, 
limitado ao máximo de doze meses.

Art. 42. O edital de licitação deverá prever a responsabilidade pela demarcação da 
unidade de manejo.

Parágrafo único. Quando a demarcação for de responsabilidade do concessionário, 
sua execução será aprovada pelo Serviço Florestal Brasileiro.

Art. 43. Os bens reversíveis, que retornam ao titular da floresta pública após a extin-
ção da concessão, serão definidos no edital de licitação e deverão incluir pelo menos:

I – demarcação da unidade de manejo;
II – infraestrutura de acesso;
III – cercas, aceiros e porteiras; e
IV – construções e instalações permanentes.

CAPÍTULO VII – Do Contrato de Concessão Florestal Federal 

Art. 44. Para os fins de aplicação do § 1o do art. 27 da Lei no 11.284, de 2006, nas 
concessões florestais federais, são consideradas:

I – inerentes ao manejo florestal as seguintes atividades:
a) planejamento e operações florestais, incluindo:
1. inventário florestal;
2. PMFS e planejamento operacional;
3. construção e manutenção de vias de acesso e ramais;
4. colheita e transporte de produtos florestais;
5. silvicultura pós-colheita;
6. monitoramento ambiental;
7. proteção florestal;
II – subsidiárias ao manejo florestal as seguintes atividades:
a) operações de apoio, incluindo:
1. segurança e vigilância;
2. manutenção de máquinas e infraestrutura;
3. gerenciamento de acampamentos;
4. proteção florestal;
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b) operações de processamento de produtos florestais;
c) operações de serviço, incluindo:
1. guia de visitação; e
2. transporte de turistas.

Art. 45. O controle do percentual máximo de concessão florestal que cada conces-
sionário, individualmente ou em consórcio poderá deter, observados os limites do 
inciso II do art. 34, bem como o disposto no art. 77, ambos da Lei no 11.284, de 2006, 
será efetuado pelo Serviço Florestal Brasileiro, nos termos do inciso XIX do art. 53 
da mesma Lei.

Parágrafo único. Outros aspectos inerentes aos atos e negócios jurídicos a serem 
celebrados entre concessionários serão submetidos ao Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência, quando necessário.

Art. 46. Serão previstos nos contratos de concessão florestal federais critérios de 
bonificação para o concessionário que atingir parâmetros de desempenho socioam-
biental, além das obrigações legais e contratuais.

§ 1o A bonificação por desempenho poderá ser expressa em desconto nos preços 
florestais.

§ 2o Os critérios e indicadores de bonificação por desempenho serão definidos 
pelo Serviço Florestal Brasileiro e expressos no edital de licitação.

§ 3o A aplicação do mecanismo de bonificação por desempenho não poderá resultar 
em valores menores que os preços mínimos definidos no edital de licitação a que se 
refere o § 2o do art. 36 da Lei no 11.284, de 2006.

Art. 47. A forma de implementação e as hipóteses de execução das garantias, pre-
vistas no art. 21 da Lei no 11.284, de 2006, serão especificadas mediante resolução do 
Serviço Florestal Brasileiro.

Parágrafo único. A garantia da proposta visa assegurar que o vencedor do proces-
so licitatório firme, no prazo previsto no edital, o contrato de concessão nos termos 
da proposta vencedora, à qual se encontra vinculado, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades indicadas no caput do art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 48. O reajuste dos preços florestais será anual, com base em metodologia a ser 
definida pelo Serviço Florestal Brasileiro e especificada no edital de licitação e no 
contrato de concessão.
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Art. 49. O Serviço Florestal Brasileiro desenvolverá e manterá atualizado sistema de 
acompanhamento dos preços e outros aspectos do mercado de produtos e serviços 
florestais.

Art. 50. Os contratos de concessão florestal federais deverão prever direitos e obri-
gações para sua integração a contratos, autorizações, licenças e outorgas de outros 
setores explicitados no § 1o do art. 16 da Lei no 11.284, de 2006.

Art. 51. Em caso de não cumprimento dos critérios técnicos e do não pagamento 
dos preços florestais, além de outras sanções cabíveis, o Serviço Florestal Brasileiro 
poderá determinar a imediata suspensão da execução das atividades desenvolvidas 
em desacordo com o contrato de concessão e determinar a imediata correção das 
irregularidades identificadas, nos termos do § 2o do art. 30 da Lei no 11.284, de 2006.

§ 1o O contrato de concessão florestal federal deverá prever as situações que jus-
tifiquem o descumprimento das obrigações contratuais, em especial, o pagamento do 
valor mínimo anual.

§ 2o O contrato de concessão florestal federal indicará os procedimentos a serem 
utilizados na gestão e solução dos conflitos sociais e as penalidades aplicáveis à sua 
não adoção.

§ 3o O contrato de concessão florestal federal indicará a adoção de procedimentos 
administrativos que viabilizem a solução de divergências na interpretação e na aplicação 
dos contratos de concessão florestal.

CAPÍTULO VIII – Do Monitoramento e Auditoria das Florestas Públicas Federais
SEÇÃO I – Do Monitoramento

Art. 52. O monitoramento das florestas públicas federais considerará, no mínimo, 
os seguintes aspectos:

I – a implementação do PMFS;
II – a proteção de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção;
III – a proteção dos corpos d’água;
IV – a proteção da floresta contra incêndios, desmatamentos e explorações ilegais 

e outras ameaças à integridade das florestas públicas;
V – a dinâmica de desenvolvimento da floresta;
VI – as condições de trabalho;
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VII – a existência de conflitos socioambientais;
VIII – os impactos sociais, ambientais, econômicos e outros que possam afetar a 

segurança pública e a defesa nacional;
IX – a qualidade da indústria de beneficiamento primário; e
X – o cumprimento do contrato.

Art. 53. O Serviço Florestal Brasileiro articulará com outros órgãos e entidades 
responsáveis pelo planejamento, gestão e execução dos sistemas de monitoramento, 
controle e fiscalização, visando à implementação do disposto no art. 50, quanto à gestão 
das florestas públicas federais.

Art. 54. O Relatório Anual de Gestão de Florestas Públicas da União, de que trata o 
§ 2o do art. 53 da Lei no 11.284, de 2006, indicará os resultados do monitoramento das 
florestas públicas federais, considerando os aspectos enumerados no art. 52.

Parágrafo único. Além dos encaminhamentos previstos no § 2o do art. 53 da Lei 
no 11.284, de 2006, o Relatório Anual de Gestão de Florestas Públicas será amplamente 
divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro, podendo ser debatido em audiências públicas.

Art. 55. Todos os sistemas utilizados para o monitoramento da gestão de florestas 
públicas federais deverão conter dispositivos de consulta por meio da Internet.

SEÇÃO II – Da Auditoria

Art. 56. O Serviço Florestal Brasileiro estabelecerá os critérios, os indicadores, o 
conteúdo, os prazos, as condições para a realização e a forma de garantir a publicidade 
das auditorias florestais, realizadas em florestas públicas federais.

Art. 57. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
– INMETRO consolidará o procedimento de avaliação de conformidade, inclusive 
no que se refere a:

I – sistema de acreditação de entidades públicas ou privadas para realização de 
auditorias florestais;

II – critérios mínimos de auditoria;
II – modelos de relatórios das auditorias florestais; e
IV – prazos para a entrega de relatórios.
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Art. 58. As auditorias florestais, realizadas em florestas públicas federais, serão re-
alizadas por organismos acreditados pelo INMETRO, para a execução de atividades 
de análise do cumprimento das normas referentes ao manejo florestal e ao contrato 
de concessão florestal, que incluirá obrigatoriamente as verificações em campo e a 
consulta à comunidade e autoridades locais.

Art. 59. Os seguintes expedientes poderão ser utilizados pelo Serviço Florestal Bra-
sileiro para viabilizar as auditorias em pequenas unidades de manejo:

I – auditorias em grupo;
II – procedimentos simplificados, definidos pelo INMETRO; e
III – desconto no preço dos recursos florestais auferidos da floresta pública.

CAPÍTULO IX – Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 60. A delegação prevista no § 1o do art. 49 da Lei no 11.284, de 2006, dar-se-á 
por meio de contrato de gestão firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o 
Conselho Diretor do Serviço Florestal Brasileiro, nos termos do art. 67 da mesma Lei.

Art. 61. O PAOF da União do ano de 2007 poderá ser concluído no mesmo ano de 
sua vigência, admitida a simplificação do conteúdo mínimo, de que trata o art. 20, 
conforme disposto em ato do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 62. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2007; 186o da Independência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Marina Silva

Decretado em 20/3/2007 e publicado no DOU de 21/3/2007.
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Decreto no 4.892/2003

Regulamenta a Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998, que 
criou o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar no 93, 
de 4 de fevereiro de 1998,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Do Fundo de Terras e da Reforma Agrária

Art. 1o O Fundo de Terras e da Reforma Agrária, fundo especial de natureza contábil, 
criado pela Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998, reger-se-á por este 
Decreto e pelo regulamento operativo aprovado pelo Conselho Nacional de Desen-
volvimento Rural Sustentável – CONDRAF.

§ 1o Para os efeitos deste Decreto, serão considerados os seguintes princípios e 
definições:

I – programa de reordenação fundiária de que trata a Lei Complementar no 93, de 
1998, é ação do poder público que visa a ampliar a redistribuição de terras, consolidar 
regimes de propriedade e uso em bases familiares, visando a sua justa distribuição, 
por intermédio de mecanismos de crédito fundiário;

II – programa de assentamento rural de que trata os arts. 1o e 3o da Lei Complemen-
tar no 93, de 1998, a ação do poder público federal estadual ou municipal, cooperativas 
ou associações de trabalhadores rurais que, com ou sem apoio do poder público, pro-
moveram ações de redistribuição de terras com a dimensão da propriedade familiar;

III – os programas que venham a ser financiados com recursos do Fundo de Terras 
e da Reforma Agrária e os atos administrativos deles decorrentes obedecerão, dentre 
outros, aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici-
ência, nos termos do art. 37 da Constituição;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp93.htm
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IV – os programas, projetos e atividades que venham a ser financiados com recursos 
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária deverão levar em conta as questões de gênero, 
etnia e geração, bem como aquelas de conservação e proteção ao meio ambiente; e

V – a descentralização para Estados e Municípios e a participação dos beneficiários 
e suas entidades representativas, na forma estabelecida pelo art. 4o da Lei Complemen-
tar no 93, de 1998, deverão orientar as definições e normas do regulamento operativo.

§ 2o Os financiamentos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
deverão priorizar, sempre que possível, as áreas cuja população haja se mobilizado para 
elaborar seus planos e projetos de desenvolvimento e estes recebam apoio dos respec-
tivos Conselhos, bem como do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Gabinete 
do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome.

CAPÍTULO II – Dos Recursos

Art. 2o O Fundo de Terras e da Reforma Agrária, instituído com a finalidade de finan-
ciar programas de reordenação fundiária e de assentamento rural, será constituído de:

I – sessenta por cento dos valores originários de contas de depósito, sob qualquer 
título, repassados ao Tesouro Nacional na forma do art. 2o da Lei no 9.526, de 8 de 
dezembro de 1997;

II – parcela dos recursos a que se refere o art. 239, § 1o, da Constituição, excedente ao 
mínimo ali previsto, em montantes e condições a serem fixadas pelo Poder Executivo;

III – Títulos da Dívida Agrária – TDA, a serem emitidos na quantidade corres-
pondente aos valores efetivamente utilizados nas aquisições de terras especificamente 
destinadas aos Programas de Reordenação Fundiária implementados com amparo no 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária, dentro dos limites previstos no Orçamento 
Geral da União, em cada ano;

IV – dotações consignadas no Orçamento Geral da União e em créditos adicionais;
V – dotações consignadas nos Orçamentos Gerais dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios;
VI – retorno de financiamentos concedidos com recursos do Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA;
VII – doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou 

privadas;
VIII – recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados 

com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual ou municipal;
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IX – empréstimos e financiamentos de instituições financeiras nacionais e inter-
nacionais; e

X – recursos diversos, inclusive os resultantes das aplicações financeiras dos 
recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e de captação no mercado 
financeiro.

CAPÍTULO III – Da Destinação dos Recursos

Art. 3o Os recursos financeiros que vierem a constituir o Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária serão utilizados no financiamento da aquisição de imóveis rurais diretamente 
pelos trabalhadores, associações ou cooperativas, e poderão ser incluídos recursos para 
investimentos iniciais para a estruturação da unidade produtiva e para as despesas 
acessórias relativas à aquisição do imóvel rural.1

§ 1o O Fundo de Terras e da Reforma Agrária poderá, em condições a serem 
estabelecidas em resolução específica do Conselho Monetário Nacional e no regula-
mento operativo, financiar, total ou parcialmente, a infraestrutura complementar para 
a integração e a consolidação de assentamentos promovidos pelos governos federal, 
estaduais e municipais, bem como cooperativas e associações, conforme previsto nos 
arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 93, de 1998.

§ 2o Os recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária poderão ser utilizados 
na operacionalização de programas e projetos por ele financiados, incluindo-se a 
capacitação e acesso à inovação tecnológica, despesas com agentes financeiros, mo-
nitoria, acompanhamento e avaliação de impactos e pagamento de empréstimos, de 
conformidade com o disposto no regulamento operativo.

§ 3o É vedada a utilização de recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária 
no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, a qualquer título, devendo 
os gastos da espécie ser suportados pelos órgãos ou pelas entidades a que pertencerem 
os servidores envolvidos com as operações do Fundo.

§ 4o Nos casos em que o Fundo de Terras e da Reforma Agrária servir de contra-
partida nacional a acordos de empréstimo, os recursos do Fundo poderão ser utilizados 
como adiantamento dos recursos oriundos desses acordos, respeitando-se os limites 
de movimentação e empenho e de pagamento vigentes.

1 Decreto no 8.025/2013.



381Terras

Art. 4o Os recursos serão aplicados por meio de financiamentos individuais ou co-
letivos para os beneficiários definidos no art. 5o ou suas cooperativas e associações, 
observado o disposto no regulamento operativo.

Parágrafo único. Exigir-se-á como garantia, nos financiamentos de que trata este artigo, 
a hipoteca ou alienação fiduciária dos imóveis financiados, devendo, nos casos de financia-
mentos às associações ou cooperativas, ser exigido, cumulativamente, garantia fidejussória 
dos associados ou cooperados beneficiários do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

CAPÍTULO IV – Dos Beneficiários

Art. 5o Poderão ser beneficiados com financiamentos amparados em recursos do 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária:

I – trabalhadores rurais não proprietários, preferencialmente assalariados, parceiros, 
posseiros e arrendatários que comprovem, no mínimo, cinco anos de experiência na 
atividade rural; e

II – agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a dimensão da 
propriedade familiar, assim definida no inciso II do art. 4o da Lei no 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, e seja comprovadamente insuficiente para gerar renda capaz de 
propiciar-lhes o próprio sustento e o de suas famílias.

§ 1o O prazo de experiência previsto no inciso I do caput deste artigo compreende 
o trabalho na atividade rural exercido até a data do pedido de empréstimo ao Fundo 
de Terras e da Reforma Agrária, praticado como autônomo, empregado como inte-
grante do grupo familiar ou como aluno de escola técnica agrícola, inclusive similares, 
podendo ser comprovado mediante uma das seguintes formas:

I – registros e anotações na Carteira de Trabalho;
II – declaração das cooperativas ou associações representativas de grupos de pro-

dutores ou trabalhadores rurais, quando o beneficiário integrar propostas de finan-
ciamento das respectivas entidades;

III – atestado de órgãos ou entidades estaduais ou municipais participantes da 
elaboração e execução das propostas de financiamento amparadas pelo Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária;

IV – declaração de sindicato de trabalhadores ou de produtores rurais que jurisdi-
ciona a área do imóvel, quando se tratar de financiamento para aquisição isolada de 
imóvel rural ou de área complementar cujo beneficiário possua a área de que trata o 
inciso II do caput há menos de cinco anos; e
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V – declaração de escola especializada na área rural.
§ 2o A insuficiência de renda de que trata o inciso II do caput deste artigo de-

verá ser comprovada e atestada por qualquer das entidades de que trata o inciso 
IV do § 1o.

Art. 6o O beneficiário de financiamento concedido com recursos do Fundo de Terras 
e da Reforma Agrária só poderá transferi-lo a quem se enquadrar como beneficiário 
na forma do art. 5o deste Decreto e com a anuência do credor, conforme estabelecido 
no regulamento operativo.

Art. 7o As entidades representativas de produtores e de trabalhadores rurais, sob a 
forma de associações ou cooperativas, com personalidade jurídica, poderão pleitear 
financiamento do Fundo de Terras e da Reforma Agrária para implantar projetos 
destinados aos beneficiários indicados no art. 5o.

§ 1o Os financiamentos concedidos às entidades citadas no caput devem guardar 
compatibilidade com a natureza e o porte do empreendimento, nos termos do § 1o do 
art. 10 da Lei Complementar no 93, de 1998.

§ 2o As entidades de que trata este artigo poderão adquirir a totalidade do imóvel 
rural para posterior repasse da propriedade da terra e das benfeitorias, assim como 
das dívidas correspondentes aos seus cooperados ou associados beneficiados pela 
proposta de financiamento contratada pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária, 
na forma do regulamento operativo.

CAPÍTULO V – Dos Impedimentos

Art. 8o É vedada a concessão de financiamentos com recursos do Fundo de Terras e 
da Reforma Agrária àquele que:2

I – já tiver sido beneficiado com esses recursos, mesmo que tenha liquidado o seu 
débito;

II – tiver sido contemplado por qualquer projeto de assentamento rural, bem assim 
o respectivo cônjuge, nos casos de financiamento para aquisição de terras;

III – exerça função pública, autárquica ou em órgão paraestatal ou, ainda, se achar 
investido de atribuições parafiscais;

2 Decreto no 8.253/2014.
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IV – dispuser de renda anual bruta familiar, originária de qualquer meio ou ativi-
dade, superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

V – tiver sido, nos últimos três anos, contados a partir da data de apresentação do 
pedido ao amparo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, proprietário de imóvel 
rural com área superior à de uma propriedade familiar;

VI – for promitente comprador ou possuidor de direito de ação ou herança sobre 
imóvel rural, exceto quando  se tratar de negociação entre beneficiários de imóvel 
rural objeto de partilha decorrente de direito de herança; e

VII – dispuser de patrimônio, composto de bens de qualquer natureza, de valor 
superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 9o O Fundo de Terras e da Reforma Agrária não financiará a aquisição de imóveis 
nas seguintes situações:

I – localizados em unidade de conservação ambiental, em áreas de preservação perma-
nente, de reserva legal, em áreas indígenas, ou ocupadas por remanescentes de quilombos;

II – que não disponham de documentação que comprove ancianidade ininterrupta 
igual ou superior a vinte anos, respeitando, quando houver, a legislação estadual de 
terras, e em caso de dúvida fundada, declaração expressa do Estado da situação do 
imóvel, afirmando se questiona ou pretende questionar o domínio do imóvel;

III – passíveis de desapropriação, isto é, imóveis improdutivos com área superior 
a quinze módulos fiscais;

IV – cujas áreas resultantes de eventual divisão futura entre os beneficiários seja 
inferior à área mínima de fracionamento da região onde o imóvel se situar;

V – que já foram objetos de transação nos últimos dois anos, com exceção dos 
oriundos de espólio, de extinção de condomínios ou outras estabelecidas no regula-
mento operativo; e

VI – que sejam objeto de ação discriminatória.
§ 1o O regulamento operativo poderá estabelecer novos critérios de impedimentos 

para a aquisição de imóveis, bem como eventuais excepcionalidades.
§ 2o A criação de qualquer excepcionalidade a estes critérios de elegibilidade deverá 

ser precedida de estudos e avaliações conjuntas envolvendo o Ministério do Desen-
volvimento Agrário e as demais entidades participantes dos programas financiados 
com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

§ 3o As aquisições decorrentes das excepcionalidades a que se refere o § 2o deverão 
ser, em qualquer caso, aprovadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável.
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CAPÍTULO VI – Das Condições Gerais de Financiamento

Art. 10. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições de prazo, carên-
cia, pagamento e encargos financeiros para os financiamentos de compra de imóveis 
rurais no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, observados os limites de 
que trata o art. 7o da Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998.3

Art. 11. Nos programas e projetos de crédito fundiário, poderão ser financiados, 
além da terra, e nas mesmas condições, despesas acessórias relativas à aquisição do 
imóvel rural e investimentos básicos que permitam estruturar as atividades produtivas 
iniciais no imóvel adquirido com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.4

§ 1o São consideradas despesas acessórias:
I – tributos;
II – serviços de medição, incluindo topografia e georreferenciamento; e
III – emolumentos e custas cartorárias.
§ 2o Os financiamentos de que trata o caput poderão ter bônus de adimplência 

de até cinquenta por cento sobre as parcelas da amortização do principal e sobre os 
encargos financeiros.

§ 3o Os bônus de adimplência poderão variar em função da região de localiza-
ção do projeto financiado, devendo privilegiar regiões mais deprimidas em termos 
econômicos e com maior risco climático, e poderão sofrer acréscimos em caso de 
redução comprovada do valor final da aquisição da terra comparado com os valores 
referenciais, estabelecidos em cada caso, conforme normas definidas no regulamento 
operativo, observados os limites estabelecidos no § 2o.

§ 4o A concessão dos bônus de adimplência ficará condicionada à execução, por 
parte dos beneficiários, das ações previstas em suas propostas de financiamento, con-
forme diretrizes e normas a serem estabelecidas no regulamento operativo.

§ 5o Os encargos financeiros, os bônus de adimplência, o teto anual de bônus por 
beneficiário, os limites de financiamento e outras condições de que trata este artigo 
serão fixados pelo Conselho Monetário Nacional, a partir de proposta do órgão gestor 
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

§ 6o Os emolumentos e as custas cartorárias decorrentes de processo de renego-
ciação de dívida poderão ser incluídas nos respectivos contratos de financiamento, na 
forma determinada pelo Conselho Monetário Nacional.

3 Decreto no 8.253/2014.
4 Decreto no 8.025/2013.
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Art. 12. Nos programas e projetos de integração e consolidação de assentamentos, 
somente será financiada infraestrutura complementar aos investimentos já realizados 
nos respectivos assentamentos e cujos planos de consolidação demonstrem claramente o 
caráter voluntário e participativo dos beneficiários e a viabilidade econômica do projeto 
produtivo em execução ou a ser executado, na forma definida no regulamento operativo.

§ 1o Os financiamentos de que trata o caput deste artigo estarão sempre vincula-
dos a projetos que levem à consolidação e emancipação de tais projetos, com base em 
contrato anual ou plurianual, na forma definida no regulamento operativo.

§ 2o Os limites de crédito, os encargos financeiros, os eventuais bônus por adim-
plência e as demais condições de financiamento para os programas e projetos de que 
trata o caput deste artigo serão fixados pelo Conselho Monetário Nacional, a partir de 
proposta do órgão gestor do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

Art. 13. O risco dos financiamentos concedidos na forma deste Decreto será do pró-
prio Fundo de Terras e da Reforma Agrária, podendo ser compartilhado, por meio de 
acordos ou convênios, com Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 14. Os beneficiários dos Programas de Crédito Fundiário e de Integração e 
Consolidação de Assentamentos Rurais deverão ser apoiados também pelos diversos 
programas de fomento à agropecuária, à agroindústria e ao turismo, como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, Programa de Gera-
ção de Emprego e Renda – PROGER e Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Parágrafo único. Na contratação dos financiamentos, os agentes financeiros de-
verão assegurar a tempestiva liberação dos recursos correspondentes, quaisquer que 
sejam as fontes.

CAPÍTULO VII – Da Gestão Financeira

Art. 15. A gestão financeira do Fundo de Terras e da Reforma Agrária fica a cargo 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que terá as 
seguintes atribuições:

I – receber os recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, destinando a 
conta específica os valores encaminhados pelo Órgão Gestor;

II – remunerar as disponibilidades financeiras da conta supracitada, garantindo a 
mesma taxa de remuneração das disponibilidades do BNDES;
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III – liberar os recursos, destinando-os de acordo com as instruções do Órgão Gestor;
IV – disponibilizar para o Órgão Gestor as informações referentes às movimentações 

efetuadas na conta específica, inclusive as relativas à remuneração das disponibilidades;
V – credenciar os agentes financeiros para operar com recursos do Fundo de Terras 

e da Reforma Agrária.

CAPÍTULO VIII – Do Órgão Gestor

Art. 16. Fica designado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Se-
cretaria de Reforma Agrária, órgão gestor de que trata o art. 5o da Lei Complementar 
no 93, de 1998, com as atribuições de:

I – coordenar as ações interinstitucionais, de forma a obter sinergia operacional;
II – propor ao Conselho Monetário Nacional normas capazes de permitir o finan-

ciamento de quaisquer projetos factíveis revestidos de essencialidade e legitimidade, 
que satisfaçam as condições deste Decreto;

III – propor, com base nas diretrizes gerais estabelecidas pelo CONDRAF, o plano 
de aplicação anual e das metas a serem atingidas no exercício seguinte;

IV – fiscalizar e controlar internamente o correto desenvolvimento financeiro e 
contábil do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e estabelecer normas gerais de 
fiscalização dos projetos por ele assistidos;

V – definir, com base nas diretrizes e normas estabelecidas no regulamento operativo, o 
montante de recursos destinados ao financiamento da compra de terras e da infraestrutura 
básica, constante dos Programas de Crédito Fundiário e de Integração e Consolidação 
de Assentamentos Rurais, e sobre as despesas de que trata o § 3o do art. 3o deste Decreto;

VI – fiscalizar e controlar as atividades técnicas delegadas aos Estados, ao Distrito 
Federal e às associações e consórcios de Municípios;

VII – promover as avaliações de desempenho do Fundo de Terras e da Reforma Agrária;
VIII – adotar medidas complementares e eventualmente necessárias para atingir 

os objetivos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária;
IX – propor a consignação de dotações no Orçamento Geral da União e de créditos 

adicionais;
X – promover a formalização de acordos ou convênios com Estados, Distrito Fe-

deral, Municípios e associações ou consórcios de Municípios, visando a:
a) desobrigar de impostos as operações de transferência de imóveis, quando ad-

quiridos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária;
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b) estabelecer mecanismos de interação que possam tornar mais eficientes as 
ações desenvolvidas em conjunto no processo de implementação dos Programas de 
Reordenação Fundiária;

c) assegurar serviços técnicos para elaboração das propostas de financiamento, 
capacitação e prestação de assistência técnica e extensão rural aos beneficiários;

d) assegurar a formalização de processos administrativos que deverão conter, na 
forma definida pelo regulamento operativo, todos os documentos e pareceres indis-
pensáveis à aprovação da proposta de financiamento e ao acompanhamento da sua 
execução;

e) assegurar a análise jurídica prévia da documentação dos imóveis, bem como 
das propostas de financiamento, conforme estabelecido no regulamento operativo;

XI – buscar fontes adicionais de recursos e mecanismos alternativos e complemen-
tares de acesso a terra para exploração racional;

XII – obter e enfatizar a participação dos poderes públicos estaduais e municipais e 
das comunidades locais em todas as fases de implementação dos Programas de Crédito 
Fundiário e de Integração e Consolidação de Assentamentos Rurais, como forma de 
conferir maior legitimidade aos empreendimentos programados, facilitar a seleção 
dos beneficiários e evitar a dispersão de recursos;

XIII – implantar sistemas eletrônicos de informações gerenciais e mecanismos de 
supervisão, que permitam o monitoramento dos preços de terras, deem transparência 
aos programas e permitam o controle dos processos e da execução dos projetos;

XIV – realizar estudos de avaliação de impactos dos projetos e programas finan-
ciados pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária;

XV – fornecer ao CONDRAF as informações por ele solicitadas, relativas ao Fun-
do de Terras e da Reforma Agrária, ao seu desempenho financeiro e contábil e aos 
programas financiados pelo Fundo.

Art. 17. Para cumprir as necessidades de gestão do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, o Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário deverá estruturar unidade 
gestora especial para processar, fiscalizar e acompanhar os acordos e convênios, gerir 
os recursos orçamentários e financeiros e aqueles objetos de acordo de empréstimo 
com instituições internacionais de financiamento.

Art. 18. O regulamento operativo de que trata o art. 1o deste Decreto deverá asse-
gurar a efetiva participação dos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável na 
elaboração dos planos de reordenação fundiária, nos planos de aplicação de recursos 
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e na análise e aprovação das propostas de financiamento, definindo as atribuições dos 
conselhos nos seus respectivos níveis de atuação.

Art. 19. Caberá, em particular, ao CONDRAF:
I – aprovar o regulamento operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, 

que deverá conter a definição das diretrizes gerais do Fundo;
II – apreciar as avaliações de desempenho e de impacto do Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária e dos programas por ele financiados;
III – encomendar, quando julgar necessário, avaliações ou estudos específicos re-

lativos ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária e aos programas por ele financiados;
IV – solicitar informações que julgar necessárias ao desempenho de suas atribuições 

ao órgão gestor do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e aos órgãos executores dos 
programas financiados com recursos do Fundo.

Art. 20. O CONDRAF definirá o comitê a ele vinculado ao qual serão atribuídas as 
seguintes funções:

I – aprovar os manuais de operação dos programas financiados pelo Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária;

II – aprovar os planos anuais de aplicação de recursos do Fundo de Terras e da 
Reforma Agrária, propostos pelo seu órgão gestor;

III – acompanhar e monitorar os programas financiados pelo Fundo de Terras e 
da Reforma Agrária, bem como o seu desempenho financeiro e contábil;

IV – acompanhar as avaliações de desempenho e de impactos dos programas 
financiados pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária;

V – propor ações, normas ou diretrizes que contribuam para melhorar os impactos 
dos programas financiados pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária e a articulação 
entre estes programas e as demais políticas e ações voltadas para o desenvolvimento 
territorial, o fortalecimento da agricultura familiar, a reforma agrária e a segurança 
alimentar;

VI – solicitar informações que julgar necessárias ao desempenho de suas atribuições 
ao órgão gestor do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e aos órgãos executores dos 
programas financiados com recursos do Fundo.

Parágrafo único. O comitê de que trata o caput deste artigo deverá ter a participação 
de representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, bem como das organizações governamentais e da sociedade civil parceiras 
na execução dos programas financiados pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária.
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CAPÍTULO IX – Das Disposições Finais

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se o Decreto no 3.475, de 19 de maio de 2000, a alínea “b” do inciso 
III do art. 2o e o art. 10 do Anexo I do Decreto no 4.723, de 6 de junho de 2003.

Brasília, 25 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Antonio Palocci Filho

Decretado em 25/11/2003, publicado no DOU de 26/11/2003 e retificado no DOU de 

27/11/2003.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3475.htm
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Medida Provisória 
no 2.183-56/2001

Acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho 
de 1941, das Leis nos 4.504, de 30 de novembro de 1964, 8.177, de 1o 
de março de 1991, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
..................................................................................................................................................

Art. 5o Fica criado o Programa “Nossa Terra – Nossa Escola”, mediante incentivo 
financeiro a ser concedido às famílias dos trabalhadores rurais beneficiárias dos pro-
jetos de assentamento integrantes do programa de reforma agrária, que mantenham 
todos os seus filhos com idade entre sete e catorze anos na escola, em ensino regular 
de primeiro grau.

Parágrafo único. O incentivo de que trata este artigo será concedido a cada família 
beneficiária do programa, sob forma de redução na proporção de cinquenta por cento 
do valor da parcela anual do imóvel a esta alienado.

Art. 6o Fica instituído, no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária, o 
Subprograma de combate à pobreza rural, destinado a conceder aos trabalhadores 
rurais assentados apoio à instalação de suas famílias, implantação de infraestrutura 
comunitária e capacitação dos beneficiários, com vistas à consolidação social e pro-
dutiva dos assentamentos.1

§ 1o São beneficiários do Subprograma de que trata este artigo os trabalhadores 
rurais, organizados em associações, contemplados com crédito fundiário na forma 
definida pela Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998.

1 Ver Decreto no 6.672/2008.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp93.htm
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§ 2o Os valores dispendidos na execução das ações definidas no caput deste artigo 
são considerados não reembolsáveis.

Art. 7o O órgão federal executor do programa de reforma agrária fica autorizado 
a baixar atos normativos internos disciplinando a aplicação dos arts. 17 e 18 da Lei 
no 8.629, de 1993.

Art. 8o Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
no 2.183-55, de 27 de julho de 2001.

Art. 9o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Gregori – Pedro Malan – Francisco 
Dornelles – José Sarney Filho – Raul Belens Jungmann Pinto

Adotada em 24/8/2001 e publicada no DOU de 27/8/2001.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2183-55.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2183-55.htm
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Decreto no 2.366/1997

Regulamenta a Lei no  9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a 
Proteção de Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de 
Cultivares – SNPC, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.456, de 25 de abril de 1997,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Das Disposições Gerais
SEÇÃO I – Das Disposições Preliminares

Art. 1o A proteção de cultivares, nos termos da Lei no 9.456, de 25 de abril de 1997, 
dar-se-á em conformidade com as normas previstas neste Decreto.

Art. 2o A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar 
se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado 
bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de 
direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução 
ou de multiplicação vegetativa, no País. 

SEÇÃO II – Do órgão de Proteção de Cultivar

Art. 3o O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, criado pela Lei no 9.456, 
de 1997, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, é o órgão com-
petente para a proteção de cultivares no País, cabendo-lhe especialmente:

I – proteger as novas cultivares e as cultivares essencialmente derivadas, outorgando-
-lhes os certificados de proteção correspondentes;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm
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II – divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mí-
nimos, necessários à abertura de pedidos de proteção, bem como a data-limite, na 
hipótese da alínea “a” do § 1o do art. 6o deste Decreto, para apresentação dos pedidos;

III – elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Agricultura e do Abas-
tecimento normas complementares, no âmbito de sua competência, sobre a proteção de 
novas cultivares e de cultivares essencialmente derivadas, bem assim de cultivares passíveis 
de proteção na forma do art. 4o, § 1o, da Lei no 9.456, de 1997, de qualquer gênero ou espé-
cie vegetal, e estabelecer os formulários necessários à tramitação do pedido de proteção;

IV – receber, protocolizar, deferir e indeferir pedidos de proteção, formalizados 
mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, 
ou por seu procurador devidamente habilitado;

V – receber, protocolizar, julgar, deferir e indeferir pedidos de impugnação apre-
sentados por terceiros ou pelo requerente do direito de proteção;

VI – receber, protocolizar, instruir e encaminhar ao Ministro de Estado da Agri-
cultura e do Abastecimento recursos apresentados por terceiros ou pelo requerente 
do pedido de proteção;

VII – divulgar, mediante publicação no Diário Oficial da União e em publicação 
periódica especializada, os extratos dos pedidos de proteção, a proteção concedida, 
as transferências de titularidade, a declaração de licenciamento compulsório ou de 
uso público restrito, a suspensão transitória, a extinção da proteção e a nulidade ou o 
cancelamento dos certificados de proteção e outros atos, despachos e decisões admi-
nistrativas decorrentes da proteção de cultivares;

VIII – conceder, manter, transferir, cancelar e anular Certificado Provisório de 
Proteção e Certificado de Proteção de Cultivar;

IX – estruturar ou credenciar bancos destinados à conservação de amostras vivas 
que integrarão a coleção de germoplasma de cultivares protegidas;

X – determinar a realização de ensaios de campo e testes em laboratório para di-
ferenciação da cultivar, quando julgar necessários;

XI – fiscalizar o cumprimento das normas legais pertinentes à proteção e ao direito 
de proteção;

XII – fornecer certidões relativas às matérias de que trata a Lei no 9.456, de 1997;
XIII – estabelecer os modelos de certificados de proteção;
XIV – emitir parecer técnico conclusivo em processos de requerimento de licença 

compulsória da cultivar protegida, bem como adotar as medidas complementares, 
referentes à comunicação às partes interessadas e acompanhamento da implementação 
da licença concedida;
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XV – emitir parecer técnico conclusivo com vistas a subsidiar declaração de uso 
público restrito de cultivar protegida;

XVI – criar grupo de trabalho composto de especialistas para prestar assessora-
mento em matérias específicas;

XVII – opinar sobre a conveniência de assinatura, ratificação ou denúncia de con-
venções, tratados, convênios e acordos sobre proteção de cultivares;

XVIII – averbar, no cadastro de cultivar protegida, as decisões relativas a processos 
de licença compulsória e de declaração de uso público restrito;

XIX – indicar a participação de servidores em reuniões técnicas, comitês e grupos 
de trabalho de âmbito nacional e internacional sobre proteção de cultivares;

XX – relacionar-se com instituições públicas e privadas, de âmbito nacional, inter-
nacional e estrangeira, com o objetivo de manter banco de dados de denominações 
e de descritores de cultivares, bem como para intercâmbio técnico-científico na área 
de proteção de cultivares;

XXI – implantar e manter atualizado o Cadastro Nacional de Cultivares Protegi-
das – CNCP;

Parágrafo único. Os serviços técnicos de que tratam os incisos IX e X deste artigo 
poderão ser realizados por convênios ou contratos, ou pelo sistema de credenciamento, 
com instituições públicas ou privadas.

Art. 4o O SNPC, sempre que necessário, consultará o Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial – INPI, para verificar se a denominação proposta para a cultivar 
consta como marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal ou de aplicação 
da cultivar, depositada ou já registrada naquele Instituto.

Parágrafo único. O SNPC se articulará com o INPI visando a troca de informações 
pertinentes à proteção de cultivares com as marcas depositadas e registradas naquele 
Instituto.

SEÇÃO III – Da Proteção de Cultivar em Geral

Art. 5o Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I – melhorista: a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a 

diferenciem das demais;
II – descritor: a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular 

que seja herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar;
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III – margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do SNPC, su-
ficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada 
das demais cultivares conhecidas;

IV – cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que 
seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima 
de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto 
aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo 
complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao 
público, bem como a linhagem componente de híbridos;

V – nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais 
de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de 
comercialização no Brasil não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o 
consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e 
há mais de quatro anos para as demais espécies;

VI – cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja 
existência na data do pedido de proteção seja reconhecida;

VII – cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, 
apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo 
critérios estabelecidos pelo SNPC;

VIII – cultivar estável: a cultivar que, reproduzia em escala comercial, mantenha 
a sua homogeneidade através de gerações sucessivas;

IX – cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar 
se, cumulativamente, for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencial-
mente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do 
genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que 
diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de des-
critores, de acordo com critérios estabelecidos pelo SNPC;

c) não tenha sido oferecida à venda no País há mais de doze meses em relação à 
data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, 
não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, 
há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para 
as demais espécies;

X – linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo 
autogâmico continuado;



396 Coleção Ambiental

XI – híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente 
diferentes;

XII – teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o procedi-
mento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente 
derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas 
quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição 
das mesmas características ao longo de gerações sucessivas;

XIII – amostra viva: a fornecida pelo requerente do direito de proteção que, se 
utilizada na propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados;

XIV – semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma 
cultivar;

XV – propagação: a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomi-
tância dessas ações;

XVI – material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal 
utilizada na sua reprodução e multiplicação;

XVII – planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas 
na propagação de uma cultivar;

XVIII – complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de 
gêneros e espécies vegetais visando, entre outras, à alimentação humana ou animal, à 
produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, 
medicinal, florestal e ornamental.

Art. 6o É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, 
de qualquer gênero ou espécie vegetal.

§ 1o São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto 
no caput e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as 
seguintes condições cumulativas:

a) que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o 
disposto no § 2o deste artigo, para cada espécie ou cultivar;

b) que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez 
anos da data do pedido de proteção;

c) a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para 
obtenção de cultivares essencialmente derivadas;

d) a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no 
art. 11 da Lei no 9.456, de 1997, considerada, para tanto, a data da primeira comer-
cialização.
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§ 2o Cabe ao SNPC divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos 
descritores mínimos necessários à abertura de pedidos de proteção, bem como as 
respectivas datas-limite para efeito da alínea “a” do parágrafo anterior.

§ 3o A divulgação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a uma escala de 
espécies, observado o seguinte cronograma, expresso em total cumulativo de espécies 
protegidas:

a) na data de entrada em vigor deste Decreto: pelo menos cinco espécies;
b) após três anos: pelo menos dez espécies;
c) após seis anos: pelo menos dezoito espécies;
d) após oito anos: pelo menos 24 espécies.

Art. 7o Da denominação de cultivar a ser protegida, deverá constar no mínimo uma 
palavra e, no máximo, três, uma combinação alfanumérica, uma combinação de pa-
lavras e letras, ou uma combinação de palavras e números.

§ 1o O titular do direito de proteção não poderá utilizar, como denominação da 
cultivar, uma designação que:

a) não permita a identificação da cultivar;
b) seja suscetível de indução a erro ou a confusão quanto à origem, à procedên-

cia, às características, ao valor ou à identidade da cultivar, ou quanto à identidade 
do obtentor;

c) seja idêntica ou possa confundir-se com outra denominação que designe uma 
cultivar preexistente de uma mesma espécie botânica ou de uma espécie semelhante;

d) seja idêntica ou possa confundir-se com outra designação sobre a qual um 
terceiro possua direito de proteção anterior;

e) seja contrária à moral e aos bons costumes;
f) se refira unicamente a atributos comuns de outras cultivares da mesma espécie;
g) conste de um nome botânico ou comum de um gênero ou espécie;
h) sugira que a cultivar derive de outra cultivar ou com essa esteja relacionada, 

quando este fato não corresponder à realidade;
i) inclua termos como: variedade, cultivar, forma, híbrido, cruzamento ou tradu-

ções dos mesmos;
j) por motivos distintos, não resulte como denominação genérica da cultivar;
l) reproduza, no todo ou em parte, marca de produto ou serviço vinculado à área 

vegetal, ou de aplicação da cultivar, ou marca notória.
§ 2o Quando a cultivar já se encontrar protegida ou em processo de proteção em 

outro país deverá ser mantida a mesma denominação, salvo quando esta for inadequada 
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em face de razões linguísticas ou por algum dos motivos enumerados no parágrafo 
anterior, cabendo, neste caso, ao requerente propor outra denominação, sob pena de 
arquivamento do processo do pedido de proteção.

Art. 8o A pessoa física ou jurídica que produzir para fins comerciais, vender, oferecer 
à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses 
fins material de propagação de cultivar protegida ficará obrigada a utilizar a denomi-
nação aprovada por ocasião da proteção da mesma.

Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo, a denominação da cultivar 
protegida poderá ser associada a uma marca industrial ou comercial ou a um nome 
comercial ou ainda a uma denominação similar, desde que seja facilmente reconhecida 
e devidamente autorizada pelo titular da referida cultivar.

Art. 9o Durante o prazo de proteção da cultivar o titular deve garantir que a cultivar 
protegida permaneça conforme sua descrição, após reproduções ou multiplicações 
sucessivas ou, quando o mesmo haja definido um ciclo particular de reproduções ou 
multiplicações, ao final de cada ciclo.

Art. 10. O documento original de transferência inter vivos da titularidade da proteção 
de cultivar conterá a qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como 
das testemunhas e a indicação precisa da cultivar protegida.

CAPÍTULO II – Das Disposições Específicas
SEÇÃO I – Do Pedido de Proteção de Cultivar

Art. 11. Somente será aceito pedido de proteção para nova cultivar ou para cultivar 
essencialmente derivada na hipótese de o SNPC ter, previamente, divulgado as espécies 
vegetais e seus respectivos descritores mínimos.

Parágrafo único. Aplica-se, também, o disposto no caput às cultivares passíveis de 
proteção, de que trata o art. 4o, § 1o, da Lei no 9.456, de 1997.

Art. 12. O pedido de proteção de cultivar deverá ser apresentado em formulário 
próprio, ser estabelecido pelo SNPC.

Parágrafo único. Quando se tratar de pedido de proteção de cultivar essencialmente 
derivada, o interessado deverá, sem prejuízo das exigências previstas no art. 14 da 
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Lei no 9.456, de 1997, indicar, além da origem genética prevista no seu inciso III, a 
condição de essencialmente derivada.

Art. 13. O pedido de proteção de cultivar será apresentado ao SNPC, que fará a 
verificação formal preliminar quanto à existência de sinonímia e, se inexistente, o 
protocolizará, desde que devidamente instruído.

Art. 14. Do protocolo do pedido de proteção de cultivar constarão a data e a hora 
do registro, o número de apresentação do pedido, o nome e endereço completo do 
interessado e de seu procurador, se houver, para fins de prevalência da proteção 
solicitada.

Art. 15. Protocolizado o pedido de proteção de cultivar, proceder-se-á a analise 
para verificação das exigências legais e técnicas, notadamente quanto aos descritores 
indicativos das características de DHE, comprovação da efetivação de testes e ensaios 
com a cultivar, dentre outros.

§ 1o Caso seja detectada a similaridade entre duas ou mais cultivares da mesma 
espécie, no decorrer da análise do processo, prevalecerá a prioridade do pedido de 
proteção na forma estabelecida no artigo anterior.

§ 2o Quando o pedido de proteção não oferecer os elementos suficientes para a 
completa análise processual, o SNPC solicitará ao requerente que, no prazo de sessenta 
dias, a contar da data do recebimento da notificação, apresente novo relatório técnico 
descritivo, bem como outras informações complementares.

§ 3o Cumprida a exigência prevista no parágrafo anterior e persistindo dúvidas 
relativas à diferenciação da cultivar, o SNPC poderá realizar os testes ou ensaios com-
parativos de campo às expensas do requerente, caso este concorde, ou determinar o 
arquivamento do pedido.

§ 4o No caso de diligência, o prazo para publicação do pedido de proteção de 
cultivar, de até sessenta dias, previsto no art. 16 da Lei no 9.456, de 1997, passará a ser 
contado a partir da data do pleno atendimento da citada diligência.

§ 5o Publicado o pedido, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de 
eventuais impugnações.

§ 6o Recebida a impugnação, a SNPC, no prazo de até trinta dias, cientificará o 
requerente da proteção, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor da impugnação, 
para manifestar-se no prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento da 
notificação.
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§ 7o Recebida a defesa do requerente em relação à impugnação, ou decorrido 
o prazo de trinta dias de que trata o parágrafo anterior, sem manifestação, o SNPC 
decidirá pelo deferimento ou não do pedido de proteção.

§ 8o Da decisão que deferir ou denegar o pedido de proteção, caberá recurso no 
prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação, conforme o disposto no § 7o 
do art. 18 da Lei no 9.456, de 1997.

§ 9o Recebido e protocolizado o recurso, o SNPC instruirá o processo, submetendo-
-o ao Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, que decidirá no prazo 
de sessenta dias, a partir daquele registro.

Art. 16. Cabe ao SNPC fazer exigência, após publicado o pedido de proteção, para 
alteração do nome da cultivar quando for:

I – constatado algum fato que teria impedido a aceitação da denominação, se 
identificado por ocasião da análise do pedido de proteção;

II – solicitado pelo titular do direito ou seu representante legal, devidamente jus-
tificado;

III – solicitado por terceiro, caso seja constatada a existência de um direito anterior 
em relação à denominação.

§ 1o Deferido o pedido de alteração da denominação, de que tratam os incisos II 
e III deste artigo, o SNPC solicitará ao detentor do direito a indicação de nova deno-
minação, no prazo de sessenta dias, a contar da data do recebimento da notificação.

§ 2o Caso a solicitação não seja atendida no prazo estipulado no parágrafo anterior, 
o pedido será arquivado e cancelado o Certificado Provisório de Proteção, se expedido.

§ 3o Indicada nova denominação para a cultivar, o pedido de proteção será repu-
blicado, restabelecendo-se, em decorrência, o prazo de noventa dias para eventuais 
impugnações, dando-se ciência ao requerente.

Art. 17. O titular o direito de proteção de cultivar prestará ao SNPC todas as infor-
mações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive quanto à inspeção dos 
meios adotados para a conservação da amostra viva da cultivar em seu poder.

§ 1o As amostras fornecidas para integrar a coleção de germoplasma de cultivares, 
a que se refere o inciso IX do art. 3o deste Decreto, só poderão ser utilizadas para fins 
de comprovação de questões afetas à proteção de cultivares.

§ 2o A manipulação e o exame das amostras vivas a que se refere o parágrafo único 
do art. 22 da Lei no 9.456, de 1997, restringir-se-ão à comprovação do teste de DHE 
da cultivar.



401Terras

Art. 18. No pedido de proteção de cultivar, o prazo de oferecimento à venda ou 
comercialização a ser observado, para os fins previstos no art. 6o deste Decreto, será 
o da primeira operação comercial da cultivar em referência, como semente básica, 
registrada, certificada ou fiscalizada.

Art. 19. Serão válidas, para instruir processo administrativo de pedido de proteção 
de cultivares, e acompanhamento de sua tramitação, as certidões dos originais das 
procurações públicas, expedidas pelos órgãos competentes.

SEÇÃO II – Do Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas – CNCP

Art. 20. O Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas – CNCP conterá, no mínimo:
I – o número do protocolo do pedido de proteção;
II – o número do Certificado Provisório de Proteção;
III – o número do Certificado de Proteção de Cultivar;
IV – o nome da espécie (nome botânico e nome comum);
V – a denominação da cultivar;
VI – a data do início da proteção;
VII – a data do término da proteção;
VIII – o nome e endereço do titular da proteção;
IX – o(s) nome(s) do(s) melhorista(s);
X – o nome e endereço do representante legal;
XI – o nome e endereço do responsável técnico;
XII – a indicação do país de origem da cultivar;
XIII – as alterações no certificado de proteção;
XIV – as averbações.

SEÇÃO III – Da Licença Compulsória

Art. 21. A licença compulsória é o instrumento utilizado pelo Poder Público para 
autorizar, a requerimento de legítimo interessado, a exploração de cultivar protegida, 
independentemente da autorização do seu titular, por prazo de três anos, prorrogável 
por iguais períodos, sem exclusividade, e mediante remuneração, na forma deste 
Decreto.
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§ 1o Considera-se legítimo interessado, para fins de requerer licença compulsória, o 
produtor de sementes como definido em lei, desde que contra ele não exista representa-
ção por infração à ordem econômica, nos termos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994.

§ 2o A remuneração a que se refere o caput será arbitrada pelo SNPC na falta de 
acordo entre o titular de cultivar protegida e o requerente da licença compulsória, 
tomando por base percentuais livremente negociados segundo as práticas correntes 
de mercado para a espécie.

Art. 22. O requerimento de licença compulsória deverá ser instruído com:
I – a qualificação do requerente;
II – a qualificação do titular do direito sobre a cultivar;
III – a denominação e a descrição suficiente da cultivar;
IV – os motivos do requerimento, observado o disposto no art. 28 da Lei no 9.456, 

de 1997;
V – prova escrita de que o requerente esgotou todas as providências ao seu alcance, 

no sentido de negociar proposta de licença voluntária apresentada ao titular da cultivar 
ou ao seu procurador;

VI – prova de que o requerente goza de capacidade financeira e técnica para a 
exploração da cultivar, consubstanciada em:

a) área de sua propriedade ou cooperada;
b) capacidade de beneficiamento de sementes;
c) capacidade de armazenamento;
d) responsável técnico;
e) laboratório próprio ou de terceiros para análise de sementes;
f) rede de distribuição de sementes;
g) relação de clientes;
h) relação descritiva das cultivares por ele produzidas e comercializadas, por 

gênero ou espécie vegetal;
i) prova do seu registro, como produtor de sementes, no Ministério da Agricultura 

e do Abastecimento;
j) capital compatível com os custos da operação;
VII – outras provas exigidas em ato específico do Conselho Administrativo de De-

fesa Econômica – CADE, observado, se for o caso, o disposto no art. 35 deste Decreto.
§ 1o O requerente indicará, ainda, a existência de licença voluntária sobre a cultivar, 

concedida a terceiros, e de ação judicial pendente, pertinente ao mesmo assunto, se 
delas tiver conhecimento.
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§ 2o É dever do SNPC e do CADE guardar sigilo, na forma da lei, sobre as infor-
mações prestadas pelo requerente.

Art. 23. Recebido o requerimento de licença compulsória, o Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento, se entender satisfatoriamente cumpridos os requisitos do artigo 
anterior, determinará:

I – a autuação do requerimento com os anexos;
II – a elaboração de parecer técnico pelo SNPC;
III – a intimação do titular da cultivar e, quando couber, do titular de licença vo-

luntária, para que se manifestem, querendo, no prazo de dez dias, a contar da data do 
recebimento da intimação;

IV – a publicação do extrato do pedido de licença compulsória, para conhecimento 
e impugnação de terceiros interessados, no prazo de dez dias.

§ 1o Expirado o prazo de dez dias concedido ao titular da cultivar protegida e ao 
titular de licença voluntária, se houver, de que trata o inciso III deste artigo, o proces-
so, com ou sem manifestação, será encaminhado ao CADE, instruído com o parecer 
técnico, na forma do artigo seguinte, no prazo máximo de quinze dias.

§ 2o Se o requerimento não estiver suficientemente instruído com os documentos 
que comprovem as exigências previstas no artigo anterior, o Ministério da Agricultura e 
do Abastecimento poderá determinar que o requerente complemente a documentação 
especificada, no prazo de quinze dias, a contar da data do recebimento da notificação, 
sob pena de arquivamento do pedido.

Art. 24. O parecer técnico do SNPC sobre o requerimento da licença compulsória 
conterá:

I – relatório sobre o requerimento que, além de observar o disposto no art. 22 deste 
Decreto, indicará a existência, se for o caso, de pedidos anteriores de licença compulsória;

II – avaliação objetiva das consequências adversas ao comércio que a licença deseja 
reparar;

III – proposta de deferimento ou indeferimento da licença compulsória, com in-
dicação objetiva dos motivos da recomendação.

Parágrafo único. O SNPC, quando solicitado, prestará ao CADE as informações 
adicionais necessárias à instrução do processo de licença compulsória.

Art. 25. Se não houver necessidade de diligências complementares, o CADE apreciará 
o requerimento da licença compulsória no prazo máximo de trinta dias.
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Art. 26. Salvo por motivos legítimos, a juízo do CADE, com base no parecer técnico 
do SNPC, a licença compulsória caducará, independentemente de notificação se, no 
prazo de seis meses, contado da publicação da concessão, o requerente não adotar as 
providências necessárias à sua implementação.

Parágrafo único. O prazo para implementação do disposto neste artigo poderá ser 
prorrogado uma vez, a pedido do interessado, devidamente justificado.

Art. 27. Aplica-se à licença compulsória, no que couber, as disposições previstas na 
Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

SEÇÃO IV – Do Uso Público Restrito

Art. 28. A cultivar protegida será declarada de uso público restrito, ex officio, pelo 
Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, com base em parecer técnico 
dos respectivos órgãos competentes, no exclusivo interesse público, para atender às 
necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder 
econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público 
não comercial.

§ 1o Considera-se de uso público restrito a cultivar que, por ato do Ministro de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada diretamente pela União 
Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu 
titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado 
e remunerado o titular na forma deste Decreto.

§ 2o A notificação de que trata o parágrafo anterior será expedida imediatamente 
após a publicação da declaração de uso público restrito e conterá no mínimo:

a) razões da declaração;
b) relação de pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a explorar a cultivar, contendo 

o nome, o endereço e o número do CPF-Cadastro de Pessoa Física ou CGC – Cadastro 
Geral de Contribuinte junto ao Ministério da Fazenda;

c) remuneração pertinente;
d) volume mínimo anual de material de reprodução ou multiplicação vegetativa 

da cultivar, necessário à sua exploração.
§ 3o A remuneração pela exploração de cultivar protegida, declarada de uso público 

restrito, será calculada tomando-se por base os preços de mercado para a espécie, prati-
cados na data da declaração, levando-se em consideração os fatores que a determinaram.
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SEÇÃO V – Dos Serviços Públicos

Art. 29. Os serviços de que trata o art. 53 da Lei no 9.456, de 1997, sujeitos à remu-
neração pelo regime de preços de serviços públicos específicos, compreendem:

I – pedido de proteção;
II – anuidade;
III – transferência de titularidade;
IV – outras alterações no certificado de proteção;
V – testes de laboratório;
VI – ensaios comparativos de campo sobre a DHE da cultivar;
VII – certidões.

Art. 30. Compete ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento fixar, arrecadar e 
aplicar os valores decorrentes da prestação dos serviços de que trata o artigo anterior, 
bem como promover as suas atualizações.

Parágrafo único. O produto da arrecadação, a que se refere o caput, será aplicado na 
capacitação de pessoal e na implantação, aparelhamento, aperfeiçoamento e execução 
dos serviços de que trata este Decreto.

SEÇÃO VI – Da Comissão Nacional de Proteção de Cultivares – CNPC

Art. 31. Fica criada, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, de caráter 
consultivo e de assessoramento ao SNPC, a Comissão Nacional de Proteção de Culti-
vares – CNPC, sob a presidência do Titular do SNPC, composta de um representante 
de cada órgão e entidade a seguir discriminados:

I – Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura e do Abas-
tecimento;

II – Ministério das Relações Exteriores;
III – Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
IV – Ministério da Ciência e Tecnologia;
V – Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
VI – entidade nacional que congregue os Obtentores Vegetais;
VII – Associação Brasileira dos Produtores de Sementes;
VIII – Organização das Cooperativas Brasileiras;
IX – Confederação Nacional da Agricultura;
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X – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
XI – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
§ 1o Os membros da CNPC serão designados pelo Ministro de Estado da Agri-

cultura e do Abastecimento, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 2o No prazo de trinta dias, após a publicação deste Decreto, os órgãos e entidades 

relacionados no caput deste artigo indicarão os representantes, com seus respectivos 
suplentes, para compor a CNPC.

§ 3o A comissão se reunirá com a presença da maioria simples de seus integrantes.
§ 4o As decisões da comissão serão tomadas pela maioria dos membros presentes, 

cabendo ao Presidente o voto de qualidade.
§ 5o Os membros da CNPC não serão remunerados, sendo os serviços por eles 

prestados considerados, para todos os efeitos, como relevantes em prol do desenvol-
vimento do País.

§ 6o Os custos de deslocamento e hospedagem decorrentes da participação dos 
membros nas reuniões da CNPC correrão à conta dos respectivos órgãos e entidades 
representadas.

§ 7o O SNPC prestará apoio administrativo e operacional à CNPC.
§ 8o A CNPC terá prazo de sessenta dias, a contar da sua constituição, para elaborar 

o seu regimento interno, que será aprovado mediante portaria do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 32. À CNPC compete:
I – manifestar-se sobre as matérias submetidas à sua apreciação pelo SNPC;
II – sugerir normas e regulamentos sobre proteção de cultivares;
III – assessorar o SNPC nas matérias relacionadas à proteção de cultivares e, em 

especial, sobre convênios e acordos nacionais e internacionais.

CAPÍTULO III – Das Disposições Finais

Art. 33. Para os efeitos da indenização prevista no art. 37 da Lei no 9.456, de 1997, a 
remuneração do titular será calculada com base nos preços de mercado para a espécie, 
praticados à época da constatação da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis.

Art. 34. Para fins de abertura de pedido de proteção de cultivares, ficam divulga-
dos as seguintes espécies vegetais: algodão, arroz, batata, feijão, milho, soja, sorgo 
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e trigo, cujos descritores mínimos estão definidos na forma dos Anexos I a VIII 
deste Decreto.

Parágrafo único. A divulgação das demais espécies vegetais, seus descritores mí-
nimos e alterações, se necessárias, serão feitas pelo SNPC.

Art. 35. Os Ministros de Estado da Agricultura e do Abastecimento e da Justiça, 
no âmbito das respectivas atribuições, disporão, de forma complementar, sobre o 
procedimento e as condições para apreciação e concessão da licença compulsória, 
observadas as exigências procedimentais inerentes à ampla defesa e a proteção ao 
direito de propriedade instituído pela Lei no 9.456, de 1997.

Art. 36. A estrutura do SNPC será definida na estrutura regimental do Ministério 
da Agricultura e do Abastecimento.

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no prazo 
de sessenta dias, a contar da data de publicação deste Decreto, aprovará o regimento 
interno do SNPC, bem como promoverá a reorganização dos setores incumbidos das 
atividades de sementes e mudas, inclusive os inerentes aos laboratórios de análise de 
sementes, de forma a compatibilizá-los com a estrutura do SNPC.

Art. 37. Fica o Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento autorizado, 
observado, se for o caso, o disposto no art. 35, a editar normas complementares ne-
cessárias à execução deste Decreto.

Art. 38. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de novembro 1997; 176o da Independência e 109o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Arlindo Porto

Decretado em 5/11/1997 e publicado no DOU de 6/11/1997.



408 Coleção Ambiental

Decreto no 2.250/1997

Dispõe sobre a vistoria em imóvel rural destinado a reforma agrária e 
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista as disposições da Lei no 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993,

DECRETA: 

Art. 1o As entidades estaduais representativas de trabalhadores rurais e agriculto-
res poderão indicar ao órgão fundiário federal ou ao órgão colegiado de que trata o 
art. 2o, § 1o, da Medida Provisória no 1.577, de 11 de junho de 1997, áreas passíveis de 
desapropriação para reforma agrária.

Parágrafo único. Formalizada a indicação de que trata o caput, o órgão fundiário 
procederá à vistoria no prazo de até 120 dias, sob pena de responsabilidade adminis-
trativa.

Art. 2o A realização da vistoria prevista no artigo anterior será comunicada à entidade 
representativa dos trabalhadores rurais e das classes produtoras, a fim de que cada 
entidade possa indicar um representante técnico para acompanhar o levantamento 
de dados e informações.

Art. 3o Os laudos de vistoria, bem como as atualizações cadastrais resultantes, serão 
comunicados ao proprietário do imóvel rural, que poderá exercer, no prazo de quinze 
dias, direito de manifestação.

Art. 4o O imóvel rural que venha a ser objeto de esbulho não será vistoriado, para 
os fins do art. 2o da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, enquanto não cessada a 
ocupação, observados os termos e as condições estabelecidos em portaria do Presidente 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
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Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de junho de 1997; 176o da Independência e 109o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Raul Belens Jungmann Pinto

Decretado em 11/6/1997 e publicado no DOU de 12/6/1997.
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Decreto no 433/1992

Dispõe sobre a aquisição de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, 
por meio de compra e venda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o que dispõem os arts. 2o, § 2o, alínea 
“a”; 6o, 7o, 8o, 16, parágrafo único; 17, caput e alínea “c”, e 31, da Lei no 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, e 18, da Lei no 4.947, de 6 de abril de 1966,

DECRETA:

Art. 1o Observadas as normas deste Decreto, o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA fica autorizado a adquirir, mediante compra e venda, 
imóveis rurais destinados à implantação de projetos integrantes do programa de re-
forma agrária, nos termos das Leis nos 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993.1

§ 1o A compra e venda autorizada por este Decreto realizar-se-á ad mensuram, na 
forma estabelecida pela legislação civil.

§ 2o É vedada a aquisição de imóveis rurais que, pelas suas características, não sejam 
adequados à implantação de projetos integrantes do programa de reforma agrária.

Art. 2o A aquisição imobiliária de que trata este Decreto ocorrerá, preferencialmen-
te, em áreas de manifesta tensão social para o assentamento de trabalhadores rurais, 
visando atender à função social da propriedade.2

Parágrafo único. Compete ao INCRA definir e priorizar as regiões do País consi-
deradas preferenciais para os fins do disposto neste artigo.

1 Decreto no 2.614/1998.
2 Decreto no 2.614/1998.
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Art. 3o (Revogado)3

Art. 4o Definidas as regiões do País que atendem ao disposto no art. 2o, o INCRA 
procederá, diretamente ou por intermédio de terceiros, à seleção dos imóveis rurais que 
pretende adquirir por compra e venda, a fim de neles implantar projetos integrantes 
do programa de reforma agrária, destinados a reduzir demandas de acesso à terra ou 
aliviar tensões sociais ocorrentes na área.4

§ 1o A seleção prevista neste artigo poderá ser precedida de publicação e da di-
vulgação de edital de chamamento de proprietários rurais interessados na alienação 
de imóveis que têm o domínio.

§ 2o Observadas as instruções pertinentes, a serem baixadas pelo INCRA, o Edital 
de que trata este artigo deverá conter, pelo menos, dados e informações relativas às 
seguintes características exigidas dos imóveis passíveis de seleção:

I – área mínima em hectare;
II – qualidade dos solos;
III – recursos hídricos e vias de acesso.

Art. 4o-A. Feita a seleção de um ou mais imóveis, o INCRA poderá proceder à abertura 
de processo administrativo destinado a adquiri-los por compra e venda.5

§ 1o Cada processo administrativo de aquisição terá por objeto um único imóvel, 
e será instaurado com a oferta de venda formulada pelo titular do domínio ou por 
seu representante legal ou com a proposta de compra de iniciativa do INCRA, que 
poderão abranger a totalidade ou parte da gleba.

§ 2o A oferta de venda formulada pelo proprietário ou por seu representante legal 
deverá conter o preço pedido, a forma e as condições de seu pagamento, e expressa 
permissão para que o INCRA proceda à vistoria e avaliação do imóvel ofertado.

§ 3o Atém da oferta de venda ou da proposta de compra, os processos administra-
tivos de aquisição de imóveis serão instruídos pelos seguintes documentos:

I – cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF do proprietário do imóvel 
se pessoa física;

3 Decreto no 2.614/1998.
4 Decreto no 2.680/1998.
5 Decretos nos 2.680/1998 e 2.614/1998.
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II – no caso de o domínio pertencer a pessoa jurídica, certidão de depósito ou 
de registro dos respectivos contratos e atos constitutivos, devidamente atualizados, 
cópia autenticada dos documentos comprobatórios de sua representação legal e de 
sua inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes;

III – certidão de registro do imóvel;
IV – certidão de domínio vintenário do imóvel, que poderá abranger prazo infe-

rior a vinte anos, desde que a cadeia dominial tenha início em título expedido pelo 
Poder Público, ou em decisão judicial transitada em julgado, não mais sujeita a ação 
rescisória;

V – certidões negativas de ônus, gravames e de distribuição de ações reais e pessoais 
reipersecutórias, relativas ao imóvel;

VI – certidões de inscrição cadastral do imóvel e de regularidade de sua situação 
fiscal junto às fazendas federal, estadual e municipal;

VII – planta geral e individual do imóvel e memorial descritivo que o caracterize, 
com indicação das vias que lhe dão acesso e dos principais cursos d’água nele existentes;

VIII – declaração do proprietário manifestando sua concordância com as condições 
estabelecidas por este Decreto.

Art. 5o Concluída e regularizada a instrução do processo administrativo de aqui-
sição imobiliária, o INCRA realizará vistoria e avaliação do imóvel rural objeto dos 
autos, em conformidade com o disposto na Lei no 8.629, de 1993, nas instruções que 
houver baixado a respeito e nas normas técnicas editadas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT.6

§ 1o O INCRA poderá atribuir a técnicos não integrantes do seu quadro de pessoal 
a realização da vistoria e da avaliação previstas neste artigo, respeitada a habilitação 
profissional legalmente exigida para a prática dos respectivos atos e procedimentos.

§ 2o Mediante convênio, poderá ser delegada aos Estados, no âmbito dos respec-
tivos territórios, a realização da vistoria e da avaliação de imóveis rurais previamente 
selecionados para compra e venda, que se destinem à implantação de projetos inte-
grantes do programa de reforma agrária.

Arts. 6o a 9o (Revogados)7

6 Decreto no 2.614/1998.
7 Decreto no 2.614/1998.
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Art. 10. Realizadas a vistoria e a avaliação do imóvel rural, o Presidente do INCRA, 
mediante deliberação do Conselho Diretor da Autarquia, poderá baixar portaria, au-
torizando seja ele adquirido por compra e venda.8

Parágrafo único. A portaria que autorizar a aquisição do imóvel deverá conter:
I – os fundamentos legais que amparam sua edição;
II – os motivos determinantes da aquisição;
III – a descrição do imóvel com sua denominação, características e confrontações, 

área, localização, número do cadastro do INCRA e da matrícula no registro de imóveis 
competente;

IV – a qualificação do proprietário rural e sua manifestação de concordância com 
o preço e a forma de seu pagamento;

V – o preço e a forma de seu pagamento, conforme previamente acertado entre o 
INCRA e o proprietário do imóvel;

VI – a destinação a ser dada ao imóvel.

Art. 10-A. Para os fins deste Decreto, deverá constar, das escrituras públicas de compra e 
venda, que é de exclusiva responsabilidade do promitente vendedor o integral pagamento 
dos encargos e das obrigações trabalhistas decorrentes de eventuais vínculos empregatí-
cios mantidos com os empregados que trabalham ou tenham trabalhado no imóvel sob 
aquisição, e por quaisquer outras reclamações de terceiros, inclusive aquelas relativas a 
indenizações por benfeitorias, bem como pelo pagamento das taxas, custas, impostos 
e emolumentos pertinentes à prática dos atos necessários à transmissão do domínio.9

Art. 11. O pagamento do preço contratado somente será efetuado após o registro da 
escritura pública no registro de imóveis competente.10

§ 1o O pagamento será efetuado de forma escalonada, em Títulos da Divida Agrá-
ria, resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano de sua 
emissão, observadas as seguintes condições:

I – imóveis com área de até três mil hectares, no prazo de cinco anos;
II – imóveis com área superior a três mil hectares:
a) o valor relativo aos primeiros três mil hectares, no prazo de cinco anos;

8 Decreto no 2.614/1998.
9 Decreto no 2.614/1998.
10 Decreto no 2.614/1998.
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b) o valor relativo à área superior a três mil e até dez mil hectares, em dez anos;
c) o valor relativo à área superior a dez mil até quinze mil hectares, em quinze anos;
d) o valor da área que exceder quinze mil hectares, em vinte anos.
§ 2o Os prazos previstos no parágrafo anterior, quando iguais ou superiores a dez 

anos, poderão ser reduzidos em cinco anos, desde que o proprietário concorde em 
receber o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias em Títulos da Dívida Agrária.

§ 3o Aceito o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias em Títulos da Dívida 
Agrária, os prazos de resgate dos respectivos títulos serão fixados mantendo-se a 
mesma proporcionalidade estabelecida para aqueles relativos ao valor da terra e suas 
acessões naturais.

Arts. 12 a 16. (Revogados)11

Art. 16-A. Observado o disciplinamento previsto neste Decreto e as disposições do 
art. 12 da Lei no 8.629, de 1993, a aquisição de imóveis rurais pelo INCRA, por meio 
de compra e venda, poderá ser intermediada por terceiros, segundo regulamentação 
a ser por ele baixada.12

Art. 17. O Presidente do INCRA baixará as instruções necessárias ao fiel cumpri-
mento deste Decreto.13

Art. 18. (Revogado)14

Art. 19. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber, aos processos de aquisição 
de imóveis rurais em curso no INCRA, que deverão ser reexaminados e adaptados às 
normas por ele estabelecidas, com aproveitamento dos atos já praticados.15

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.16

11 Decreto no 2.614/1998.
12 Decreto no 2.680/1998.
13 Decreto no 2.614/1998.
14 Decreto no 2.614/1998.
15 Decreto no 2.614/1998.
16 Decreto no 2.614/1998.
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Art. 21. Revoga-se o Decreto no 236, de 23 de outubro de 1991.17

Brasília, 24 de janeiro de 1992; 171o da Independência e 104o da República.

FERNANDO COLLOR – Antonio Cabrera

Decretado em 24/1/1992 e publicado no DOU de 27/1/1992.

17 Decreto no 2.614/1998.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D236.htm
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Decreto no 72.106/1973

Regulamenta a Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, que institui o 
Sistema Nacional de Cadastro Rural e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 
81, item III, da Constituição e tendo em vista o que dispõe a Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964, e a Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Do Sistema Nacional de Cadastro Rural

Art. 1o O Sistema Nacional de Cadastro Rural instituído com o objetivo de promover 
a integração e sistematização da coleta, pesquisa e tratamento de dados e informa-
ções sobre o uso e posse da terra, compreenderá a implantação e manutenção dos 
seguintes cadastros, previstos na Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972 e legislação 
complementar:

I – Cadastro de Imóveis Rurais;
II – Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais;
III – Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais;
IV – Cadastro de Terras Públicas.

Art. 2o Os cadastros a que se refere o artigo anterior, integrantes do Sistema Nacional 
de Cadastro Rural, têm como finalidades primordiais:

I – o levantamento sistemático dos imóveis rurais, para conhecimento das condições 
vigentes na estrutura fundiária das várias regiões do País, com o objetivo de:

a) fornecer dados e elementos de orientação na programação dos instrumentos 
de Política Agrícola, a ser promovida e executada pelos órgãos federais, estaduais e 
municipais atuantes no setor da agricultura;
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b) fornecer dados e elementos de informação necessários à formulação e execução 
dos Planos Nacional e Regional de Reforma Agrária e de Colonização;

c) fornecer os dados e elementos necessários à aplicação dos critérios de lança-
mentos fiscais atribuídos ao INCRA, e à concessão de isenções e demais benefícios 
previstos na Constituição Federal e na legislação complementar;

II – o levantamento sistemático dos proprietários e detentores de imóveis rurais, 
para conhecimento das condições de efetiva distribuição e concentração da terra e do 
regime de domínio e posse vigentes nas várias regiões do País, com vistas a:

a) fornecer dados e elementos necessários ao controle da distribuição das terras 
e da sua concentração, com relação aos seus proprietários ou detentores a qualquer 
título;

b) fornecer dados e elementos necessários ao controle das terras tituladas a pessoas 
físicas ou jurídicas de nacionalidade estrangeira, com vistas à aplicação por parte dos 
órgão competentes das normas legais que disciplinam a propriedade, o uso e a posse 
de terra por estrangeiros;

c) fornecer dados e elementos necessários à classificação dos proprietários, em 
função do conjunto de seus imóveis rurais;

d) fornecer dados e elementos necessários à aplicação dos critérios de lançamentos 
fiscais, referentes a tributos e contribuições parafiscais, atribuídos ao INCRA pela 
legislação em vigor;

III – o levantamento sistemático dos arrendatários e parceiros rurais, para conhe-
cimento das reais condições de uso temporário da terra, vigentes nas várias regiões 
do País, visando:

a) fornecer dados e elementos necessários à análise e avaliação dos vários tipos e 
formas de detenção ou posse da terra, vigentes em cada região do País e sua adequação 
ao princípio de função social da propriedade, como definido no artigo 2o e parágrafos 
da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964;

b) fornecer dados e elementos necessários à emissão de Certificado de Cadastro 
de Arrendatário ou de Parceiro Rural;

c) fornecer dados e elementos necessários ao controle dos contratos agrários de 
uso temporário da terra, na forma do disposto no Capítulo V do Decreto no 59.566, 
de 14 de novembro de 1966;

IV – o levantamento sistemático das terras públicas federais, estaduais e municipais, 
visando ao conhecimento das disponibilidades de áreas apropriadas aos programas 
de Reforma Agrária e Colonização e da situação dos posseiros e ocupantes de terras 
públicas;
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V – a obtenção de dados e elementos necessários às análises microeconômicas e às 
amostragens nas várias regiões do País, para fixação dos índices previstos nas alíneas 
do parágrafo 1o do artigo 46 da Lei no 4.504 de 30 de novembro de 1964;

VI – a obtenção de dados e elementos, que orientem os órgãos de assistência téc-
nica e creditícia nas tarefas de formulação de seus respectivos planos de assistência 
ao produtor rural.

Art. 3o No atendimento às finalidades enumeradas no artigo anterior, os cadastros 
de imóveis rurais, de proprietários e detentores de imóveis rurais, de arrendatários e 
parceiros e de terra públicas, serão realizados pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA, valendo-se inclusive dos acordos e convênios que per-
mitam sua rápida e eficaz execução na forma estabelecida no Capítulo I, Título III da 
Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e nos termos do disposto na Lei no 5.868, 
de 12 dezembro de 1972.

Art. 4o As pessoas obrigadas à declaração de cadastro na forma do disposto no artigo 
2o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, deverão fornecer os dados exigidos pelos 
formulários e questionários, nos prazos fixados e de acordo com as normas previstas 
em Instrução Especial do INCRA, aprovada por portaria do Ministro da Agricultura 
na forma do artigo 43 deste Decreto.

Art. 5o Os cadastros serão continuamente atualizados pela inclusão de novas unidades 
ou pela alteração, sujeita à comprovação, dos registros de unidades já cadastradas, 
forma prevista na Lei no 4.504, de 30 novembro de 1964, e legislação complementar.

Art. 6o De cinco em cinco anos serão feitas revisões gerais dos cadastros integrantes do 
Sistema Nacional de Cadastro Rural, com o objetivo de atualizar os registros cadastrais 
existentes e aperfeiçoar os métodos e instrumentos de pesquisas coleta e tratamento 
de dados e informações rurais.

Art. 7o O Cadastro de Imóveis Rurais a que se refere o artigo 46 da Lei no 4.504, de 
30 de novembro de 1964, e o item I, do artigo 1o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 
1972, organizado de forma a abranger todos os imóveis rurais do País, visa a atender 
às finalidades enumeradas nos itens I, V e VI do artigo 2o deste Decreto.
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Art. 8o Para o cálculo da Taxa de Serviços Cadastrais, a que se refere o artigo 5o do 
Decreto-Lei no 57, de 18 de novembro de 1966, será adotado o seguinte critério:

I – para os imóveis com área até 20 ha (vinte hectares) será a taxa calculada à razão 
de 1/25 (um vinte e cinco avos) do maior salário mínimo vigente no País;

II – para os imóveis com área compreendida entre 20 ha (vinte hectares) a 1.000 
ha (um mil hectares), ao cálculo procedido na forma do item I, acrescentar-se-á 1/25 
(um vinte e cinco avos) do maior salário mínimo vigente no País, para cada 50 ha 
(cinquenta hectares) ou fração excedente;

III – para os imóveis rurais com áreas superiores a 1.000 ha (um mil hectares) ao 
cálculo procedido na forma do item II, acrescentar-se-á 1/25 (um vinte e cinco avos) 
do maior salário mínimo vigente no País, para cada 1.000 ha (um mil hectares) ou 
fração excedente.

Parágrafo único. A cobrança da remuneração a que se refere o artigo 4o da Lei 5.868, 
de 12 de dezembro de 1972, será disciplinada em Instrução Especial do INCRA, na 
forma prevista no artigo 43 deste Decreto.

Art. 9o O Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais, a que se refere 
o item II, do artigo 1o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, organizado a nível 
nacional, tem por objetivo atender às finalidades previstas nos itens II e VI do artigo 
2o deste Decreto.

Parágrafo único. Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores 
a qualquer título de imóvel rural são obrigados a preencher a declaração de cadastro 
a que se refere este artigo, nos mesmos prazos fixados para a cadastramento dos res-
pectivos imóveis rurais.

Art. 10. O Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais, a que se refere o item III 
do artigo 1o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, organizado a nível nacional, 
alcançando todos os arrendatários, subarrendatários, parceiros e subparceiros, em 
tanto que usuários temporários da terra, visa atender as finalidades referidas nos itens 
III e VI do artigo 2o deste Decreto.

Parágrafo único. Os princípios e definições estabelecidos no Capítulo I, do Decreto 
no 59.566, 14 de novembro de 1966, relativos aos contratos agrários e às partes con-
tratantes servirão de base para a classificação do tipo de contrato e a qualificação dos 
usuários temporários da terra, para fins de inscrição no cadastro previsto neste artigo.
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Art. 11. Os formulários, fichas, questionários e demais documentos essenciais ao 
Cadastro referido no artigo anterior, fixados e aprovados na forma do artigo 43 deste 
Decreto, garantirão a coleta dos seguintes dados:

I – tipo de contrato;
II – identificação e localização do imóvel objeto do contrato, bem como seu número 

de inscrição no Cadastro de Imóveis Rurais;
III – dados sobre a identificação do arrendatário ou parceiro rural:
a) se pessoa física, nome completo, endereço para correspondência, nacionalidade, 

naturalidade, data de nascimento, número do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 
da Fazenda, tipo de documento de identidade e número, grau de instrução e número 
de inscrição no Cadastro Rural;

b) se pessoa jurídica, denominação, endereço para correspondência, nacionalidade, 
número de Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda e número de 
inscrição no Cadastro Rural;

IV – informações sobre as atividades rurais do arrendatário ou parceiro:
a) número de imóveis que possui no País;
b) número de subarrendatários ou subparceiros do declarante;
c) indicações sobre pessoas da família e sobre assalariados permanentes ou tem-

porários;
d) produto principal da parceria ou arrendamento;
V – condições do contrato de arrendamento e parceria rural:
a) se escrito ou verbal, prazo em anos, preço e forma de pagamento;
b) se atender aos requisitos legais expressos no Capítulo II do Decreto no 59.566, 

de 14 de novembro de 1966;
VI – distribuição das áreas dadas em arrendamento ou parceria, segundo o tipo de 

exploração a que sejam submetidos e valor total da produção obtida no ano anterior 
ao da declaração;

VII – informações sobre o proprietário arrendador ou parceiro outorgante: nome 
completo, ou denominação se pessoa jurídica, e condições do cedente em relação ao 
imóvel;

VIII – estimativa de valor para os bens cedidos em arrendamento ou parceria.

Art. 12. Os proprietários ou detentores a qualquer título de imóveis rurais, que os 
explorem mediante arrendamento ou parceria rural, ficam obrigados a apresentar 
ao INCRA as declarações de cadastro de cada um dos arrendatários e parceiros, nos 
mesmos prazos fixados para o cadastro de respectivo imóvel rural.
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Parágrafo único. A declaração de cadastro, quando não apresentada pelo pro-
prietário, como previsto neste artigo, será prestada pelo arrendatário ou parceiro 
diretamente ao INCRA.

Art. 13. O cadastro de arrendatários e parceiros rurais, implantado em todo o País, 
nos mesmos prazos fixados para cadastro de imóveis rurais, será permanentemente 
atualizado, voluntariamente ou de ofício pelo INCRA.

Parágrafo único. Para os arrendamentos e parcerias rurais contratados após a im-
plantação do Cadastro a que se refere este artigo, o prazo para a entrega da declaração, 
por qualquer das partes contratantes, será de 60 (sessenta) dias, contados da data do 
início da vigência do respectivo contrato.

Art. 14. Aos arrendatários e parceiros rurais cadastrados na forma prevista neste 
Decreto, será fornecido um Certificado de Cadastro que valerá para os fins de direito, 
e como prova de sua condição de produtor rural.

Parágrafo único. O Certificado a que se refere este artigo será emitido pelo INCRA 
de acordo com o estabelecido em Instrução Especial, na forma do artigo 43 deste 
Decreto, e seu prazo de validade será fixado em função da vigência do respectivo 
contrato, constante da Declaração de Cadastro.

CAPÍTULO II – Do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Art. 15. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural será determinado a partir 
de um valor básico, correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor da terra 
nua, multiplicado pelos coeficientes de dimensão, localização, de condições sociais e 
de produtividade, nos termos do artigo 50 e parágrafos 1o a 4o da Lei no 4.504, de 30 
de novembro de 1964.

Art. 16. O valor da terra nua, nos termos deste Decreto, será o referente à área total 
do imóvel rural, excluídos o valor das benfeitorias incorporadas ao imóvel, o valor das 
florestas nativas e o das áreas consideradas isentas de tributação.

Art. 17. O coeficiente de dimensão, calculado nos termos deste Decreto, levará em 
conta o número de módulos apurados em função da área total agricultável do conjunto 
de imóveis rurais de um mesmo proprietário.
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Art. 18. O coeficiente de localização, calculado nos termos deste Decreto, levará em conta:
I – uma nota de localização, função da zona típica do município em que se situa o 

imóvel em relação aos mercados regionais;
II – uma nota de condição de acesso, função das vias de acesso do imóvel à sede do 

município onde se localiza.

Art. 19. O coeficiente de condições sociais, calculado nos termos deste Decreto, definirá 
o grau de alheamento ou de dependência e participação do proprietário nas responsa-
bilidades da administração e nos frutos da exploração do imóvel, conforme estabelece o 
§ 3o do artigo 50 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e resultará da combinação 
de três fatores:

I – Fator de Participação e Dependência, que definirá as condições do proprietário 
e conjunto familiar, no que tange ao grau de participação das áreas do imóvel e ao de 
dependência em relação aos frutos de exploração do mesmo;

II – Fator Ocupação, que definirá a situação do imóvel rural quanto ao atendimento das 
condições mínimas de sua ocupação social e das facilidades concedidas para habilitação 
das pessoas residentes no imóvel;

III – Fator Responsabilidade na Exploração, que definirá a situação do proprietário 
em relação ao regime adotado na exploração do imóvel, segundo as formas diretas, em 
parceria e/ou arrendamento.

Art. 20. O Coeficiente de Produtividade, calculado nos termos deste Decreto, definirá 
as condições técnico-econômicas de exploração do imóvel rural, na proporção em que 
esta se faça com rentabilidade inferior ou superior a limites estabelecidos nos termos do 
§ 4o do artigo 50 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e resultará na combinação 
de dois fatores:

I – Fator Exploração, que será obtido pela média aritmética de duas notas:
a) nota de Utilização da Terra, obtida pela comparação entre a área total explorada e 

a área total agricultável do imóvel;
b) nota de Nível de Investimento, obtida pela comparação entre o valor dos investi-

mentos e o valor total do imóvel;
II – Fator Rendimento Agrícola, que será obtido por comparação entre o rendimento 

efetivo de determinados produtos básicos e valores limites preestabelecidos.

Art. 21. Os dados a serem considerados para a fixação do tributo, obtidos a partir da 
declaração apresentada pelos proprietários e detentores de imóveis rurais e sob sua inteira 
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responsabilidade, ou fixados pelo INCRA, quando não constarem da declaração ou forem 
por este impugnados, destinam-se a caracterizar os proprietários e respectivos imóveis 
rurais, bem como a fornecer os elementos necessários ao cálculo do valor básico do tributo 
e dos coeficientes de dimensão, de localização, de condições sociais, e, de produtividade 
definidos neste Decreto.

Art. 22. Os dados a que faz alusão o artigo anterior, para identificação do imóvel rural, 
do seu titular, da natureza do domínio, posse ou ocupação, e da sua destinação principal 
compreenderão:

I – para caracterização do imóvel:
a) denominação;
b) localização quanto ao Estado e Município em que se situa, bem como, por meio 

de dados complementares, sua localização em relação às vias de acesso;
II – para caracterização do titular do imóvel:
a) se pessoa física: identificação, incluindo nome, data de nascimento, naturalidade, 

nacionalidade, grau de instrução, número de inscrição no Cadastro Rural, endereço para 
correspondência e número de Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda;

b) se pessoas jurídicas: nome, natureza, nacionalidade, sede social, atividade principal, 
capital registrado e sua composição, número de inscrição no Cadastro Rural, endereço para 
correspondência e número de Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;

III – para caracterização da natureza do domínio, posse ou ocupação, e da situação 
jurídica do imóvel:

a) titularidade do detentor: proprietário, titular de domínio útil ou possuidor a 
qualquer título;

b) discriminação dos títulos transcritos no registro imobiliário, suas características 
e áreas correspondentes;

c) na ocorrência de simples posse, sua origem, área, tempo de ocupação e litígios ou 
contestações;

IV – indicação do percentual da área do imóvel ocupada em eventuais atividades não 
agrícolas, com especificação dos valores das benfeitorias utilizadas nessas atividades, 
entre outras: loteamentos, extração mineral, comércio, indústria, educação, assistência 
social e hospitalar.

Art. 23. O valor da terra nua poderá ser declarado ao preço do ano da declaração e não 
incluirá o valor das florestas nativas, o valor das áreas consideradas isentas de tributação 
e o valor dos bens incorporados ao imóvel, a seguir enumerados:
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I – casa de moradia e instalações recreativas do contribuinte;
II – construções tais como: casas de moradia de empregados, galpões, banheiros 

para gado, cercas, valas ou currais, e quaisquer edificações para instalações de bene-
ficiamento ou industrialização;

III – equipamentos e instalações especiais;
IV – culturas permanentes:
V – animais de pequeno, médio e grande porte;
VI – valor de florestas plantadas e pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 1o O valor da terra nua declarado será impugnado quando inferior ao valor 

mínimo do respectivo município, conforme estabelecido em tabela elaborada pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, constante de Instrução 
Especial na forma do artigo 43, aprovada pelo Ministério da Agricultura, prevalecendo, 
em tal caso, esse último valor, ou o resultado de avaliação direta.

§ 2o A tabela referida no parágrafo anterior será ajustada anualmente, de acordo 
com índices de correção monetária fixados pelo Ministério do Planejamento e Coor-
denação Geral ou resultantes de avaliações cadastrais.

§ 3o O valor da terra nua, declarado pelo contribuinte e não impugnado pelo ór-
gão lançador no primeiro lançamento, poderá ser anualmente corrigido no máximo 
na mesma proporção em que for feita a correção dos valores mínimos constantes da 
tabela mencionada no parágrafo anterior, não sendo considerado esse aumento no 
cálculo dos coeficientes.

Art. 24. Os dados considerados para a determinação do coeficiente de dimensão 
serão os seguintes:

I – identificação do imóvel rural e seu titular, localização e área total do imóvel, 
nos termos do artigo 22;

II – discriminação das áreas exploradas por tipo de exploração, conforme espe-
cificação a ser definida em Instrução Especial na forma do artigo 43, aprovada pelo 
Ministro da Agricultura;

III – discriminação das áreas aproveitáveis mas não exploradas;
IV – área total agricultável do imóvel;
V – os módulos das várias zonas típicas, por tipo de exploração ou para os casos 

de exploração não definida, constantes da tabela a ser baixada em Instrução Especial, 
na forma do artigo 43.

§ 1o A área agricultável a ser considerada para o cálculo dos coeficientes de pro-
gressividade e regressividade definidos no artigo 50 da Lei número de 1964, de 30 de 



425Terras

novembro de 1964, será obtida subtraindo-se da área total do imóvel as áreas ina-
proveitáveis para qualquer dos tipos de exploração referidos no artigo 14 do Decreto 
no 55.891, de 31 de março de 1965, e as isentas de tributação.

§ 2o As condições topográficas de solo e drenagem determinarão as áreas inapro-
veitáveis para exploração sob qualquer das formas referidas no artigo 14 do Decreto 
no 55.891, de 31 de março de 1965.

Art. 25. Para a determinação do coeficiente de localização, serão considerados os 
seguintes dados:

I – município em que se situa o imóvel de acordo com a declaração do proprietário, 
na forma da alínea “b” do item II do artigo 22, e a respectiva zona típica, constante 
da tabela a ser baixada em Instrução Especial;

II – distância, em quilômetros, da sede do imóvel à sede do município onde se 
situa, bem como as condições e qualidade das vias de acesso.

Art. 26. Para a determinação do coeficiente de condições sociais serão considerados 
os seguintes dados:

I – quando no Fator Participação e Dependência do proprietário e conjunto fa-
miliar:

a) indicação positiva ou negativa quanto à participação na administração do 
imóvel;

b) indicação positiva ou negativa da dependência quanto aos frutos da exploração 
do imóvel;

c) indicação positiva ou negativa quanto à moradia no imóvel ou município, se 
residente em outro município ou fora do País;

d) indicação positiva ou negativa da participação de dependentes na força de 
trabalho do imóvel;

e) indicação da atividade principal e localização da sede social quando o decla-
rante for pessoa jurídica;

II – quanto ao Fator Ocupação:
a) indicação do número de casas de moradia;
b) indicação do número total de pessoas que moram no imóvel;
c) número total de módulos do imóvel, calculado na forma do artigo 29 deste 

Decreto;
d) região de zoneamento em que se situa o imóvel;
e) indicação do número de assalariados permanentes;
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III – quanto ao Fator Responsabilidade na Exploração: indicação das áreas objeto 
de parceria e/ou arrendamento e das áreas exploradas diretamente sob a responsabi-
lidade do declarante.

Art. 27. Para a determinação do coeficiente de produtividade, serão considerados 
os seguintes dados:

I – quanto ao Fator Exploração:
1 – Nota de Utilização da Terra:
a) determinação da área total explorada do imóvel, obtida pelo somatório das áreas 

exploradas por tipo de exploração, nos termos do item II do artigo 24;
b) determinação da área total do imóvel, nos termos do § 1o do artigo 24;
2 – Nota de Nível de Investimento:
a) valor do investimento incorporado ao imóvel, obtido pelo somatório dos valores 

citados nos itens I a VI do artigo 23;
b) valor total do imóvel, obtido para soma dos valores citados no item anterior, 

inclusive o das florestas naturais, mais o valor da terra nua;
II – quanto ao Fator Rendimento Agrícola, no que se refere aos produtos básicos 

na lavoura e pecuária:
a) área e quantidades colhidas de cada um dos produtos básicos;
b) os índices de rendimento fixados para cada produto básico em tabela constante 

da Instrução Especial.

Art. 28. Quando o proprietário deixar de apresentar em sua declaração para cadastro 
do imóvel rural, quaisquer dos dados enumerados neste Capítulo, ou as respectivas 
comprovações previstas neste regulamento, serão considerados para efeito de cálculo 
do tributo:

I – os dados porventura existentes e passíveis de utilização da determinação dos 
valores intermediários de cálculo;

II – os valores mais desfavoráveis das notas, graus, fatores ou coeficientes, quando 
os dados sejam insuficientes ou inadequadas à sua determinação;

III – os valores padrões estabelecidos neste Decreto, para os casos específicos.
§ 1o Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, caberá 

notificar o contribuinte para o fornecimento dos dados omitidos ou considerados 
insatisfatórios na sua declaração, ou respectiva comprovação. Caso os dados ou com-
provações solicitados não sejam fornecidos dentro do prazo fixado na notificação, o 
INCRA lançará o tributo na forma indicada neste artigo.
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§ 2o Os dispositivos deste artigo serão aplicados aos imóveis cujos contribuintes não 
fizerem declaração para cadastro na época própria, conforme estabelecido no artigo 
5o, procedendo-se ao lançamento ex officio dos tributos devidos na forma prevista no 
parágrafo 1o, artigo 2o, da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972.

Art. 29. Para determinação do coeficiente de dimensão, observar-se-á a seguinte 
sistemática:

I – cálculo da área agricultável nos termos do parágrafo 1o do artigo 24 deste 
Decreto;

II – determinação do número de módulos do imóvel, a ser calculado da seguinte 
forma:

a) o número de módulos do imóvel será obtido pelo somatório do número de 
módulos calculado para cada tipo de exploração mais o número de módulos calculado 
para a área agricultável mas não explorada do imóvel;

b) o número de módulos de cada tipo de exploração será obtido pela divisão da 
área explorada em cada tipo da exploração pelo módulo estabelecido, segundo tabela 
prevista no item V do artigo 24 deste Decreto;

c) o número de módulos da área agricultável, mas não explorada, será obtido 
dividindo-se essa área pelo módulo estabelecido para os tipos de exploração não 
definida constante da tabela a que se refere o item V do artigo 24 deste Decreto;

III – o módulo do imóvel será obtido pela divisão da área total agricultável pelo 
número dos módulos calculado de acordo com o item II deste artigo;

IV – a determinação do número de módulos do conjunto de imóveis de um mesmo 
proprietário será feita pelo somatório do número de módulos dos diversos imóveis 
ou frações de imóveis;

V – a determinação do coeficiente de dimensão será obtida pela aplicação da ta-
bela de valores progressivos constante do § 1o do artigo 50 da Lei no 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, em função do número de módulos do conjunto de imóveis do 
mesmo proprietário.

§ 1o Quando o contribuinte, em sua declaração, deixar de discriminar, por tipo 
de exploração, as áreas utilizadas, admitir-se-á para o imóvel em questão, o módulo 
relativo ao caso de exploração não definida, para a zona típica onde se situe, conforme 
tabela referida no item V do artigo 24, considerando-se, para cálculo do item II, a 
área total do imóvel.

§ 2o Quando o contribuinte em sua declaração, deixar de indicar os dados neces-
sários para a determinação da área agricultável, nos termos do § 1o do artigo 24 será 
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considerada a área total do imóvel para os cálculos a que se referem os itens II e 
III deste artigo.

Art. 30. Para a determinação do coeficiente de localização, observar-se-á a se-
guinte sistemática:

I – à zona típica do município em que se situe o imóvel corresponderá uma nota 
de localização, nos termos do item I do artigo 18 deste Decreto, tomando-se como 
referência os mercados regionais, com a variação de 1.1 (hum e hum décimo) a 0.9 
(nove décimos), de acordo com tabelas e normas a serem baixadas em Instrução 
Especial na forma do artigo 43;

II – às condições e qualidades das vias de acesso corresponderá uma “nota de 
condições de acesso”, nos termos do item II do artigo 18 deste Decreto, tornando-se 
como referência a distância do imóvel à sede do Município em que se situe, com 
variação de 0,5 (cinco décimos) a 0,1 (hum décimo), de acordo com a tabela a ser 
baixada na forma do artigo 43;

III – o somatório das notas de localização e de condições de acesso determinadas 
nos termos dos itens anteriores, corresponderá ao coeficiente de localização do 
imóvel, com a variação de 1,0 (hum) a 1,6 (hum e seis décimos), nos termos do 
parágrafo 21 do artigo 50 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Parágrafo único. Os imóveis situados na zona típica D, definida na Instrução 
Especial a que se refere o artigo 43, terão coeficientes de localização igual a 1,0 
(hum).

Art. 31. Para a determinação do coeficiente de condições sociais, observar-se-á 
a seguinte sistemática:

I – no caso de pessoa física: à condição de o proprietário morar ou não no imóvel 
ou no mesmo município, à participação ou não na Administração, à participação 
ou não de seus dependentes nos trabalhos do imóvel, ao seu grau de dependência 
quanto aos frutos do imóvel corresponderá o fator de participação, variando de 0 
(zero) a 5 (cinco) conforme tabela a ser baixada em Instrução Especial na forma 
referida no artigo 43;

II – no caso de pessoa jurídica: em função da atividade principal e localização 
da sede da empresa, o fator de participação variará de 0 (zero) a 3 (três), conforme 
tabela a ser baixada em Instrução Especial a que se refere o artigo 43;

III – a relação entre o número de pessoas residentes no imóvel, e número de 
módulos do imóvel, conjugada com a relação entre o número de casas existentes 
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no imóvel e a quarta parte do número de pessoas residentes no imóvel, segundo 
a região de zoneamento a que se refere o artigo 43 da Lei no 4.504, de 30 de no-
vembro de 1964, e nos termos do item II do artigo 19 deste Decreto, fornecerá o 
fator de ocupação, variando de 0 (zero) a 4 (quatro) conforme tabela a ser baixada 
em Instrução Especial, na forma disposta pelo artigo 43, também deste Decreto;

IV – conforme o modo de exploração direta, em parceria e/ou arrendamento, 
será o fator responsabilidade na exploração, variando de 0 (zero) a 4 (quatro), con-
soante tabela a ser baixada em Instrução Especial, na forma prevista no artigo 43;

V – a soma dos três fatores acima, dividida pela constante 10 (dez) e subtraída 
da constante 1,6 (hum e seis décimos), fornecerá o coeficiente de condições sociais.

§ 1o Para efeito do cálculo do fator de participação, considerar-se-á o imóvel 
administrado pelo próprio proprietário, quando constar da declaração que a ad-
ministração é exercida em conjunto, pelo proprietário e seus familiares ou pelo 
proprietário e administrador.

§ 2o Ocorrendo no imóvel comodato ou parceria entre condôminos ou entre 
descendentes e ascendentes, as áreas assim exploradas serão consideradas como 
de responsabilidade direta do proprietário.

§ 3o Para os casos de imóveis com área total de até 3 (três) módulos, quando 
explorados pelo declarante e sua família, dependentes exclusivamente dos frutos da 
respectiva exploração, sem assalariados, arrendatários ou parceiros, serão atribuídas 
as notas máximas dos fatores componentes do coeficiente de condições sociais.

Art. 32. Para a determinação do coeficiente de produtividade, observar-se-á a 
seguinte sistemática:

I – a relação entre a área total explorada e a área total agricultável, nos termos 
do item I, alínea “a”, do artigo 27, definirá a nota de utilização da terra, com va-
riação de 0,1 (hum décimo) a 0,5 (cinco décimos), conforme tabela a ser baixada 
em Instrução Especial, na forma disposta pelo artigo 43, também deste Decreto;

II – a relação entre o valor dos investimentos e o valor total do imóvel, nos termos 
do item I, alínea “b”, do artigo 27 deste Decreto, definirá a nota de investimento 
com variação de 0,1 (hum décimo) a 0,5 (cinco décimos) conforme tabela a ser 
baixada em Instrução Especial na forma disposta pelo artigo 43;

III – a soma das notas de utilização da terra e de investimento, dividida por 2 
(dois), determinará o Fator Exploração;

IV – a relação entre o rendimento agrícola, por hectare, de cada produto básico 
explorado no imóvel e os índices de rendimento fixados para cada produto bási-



430 Coleção Ambiental

co, dará o fator rendimento agrícola, com a variação de 0,5 (cinco décimos) a 1,5 
(hum e cinco décimos), conforme tabela constante de Instrução Especial, baixada 
na forma disposta no artigo 43;

V – a soma dos fatores Exploração e Rendimento Agrícola, dividida por 2 (dois), 
dará, por comparação com tabela constante de Instrução Especial baixada na forma 
do artigo 43, o Coeficiente de Produtividade, variando de 0,4 (quatro décimos) a 
1,5 (hum cinco décimos).

§ 1o Quando houver exploração de mais de um produto básico, o Fator de Ren-
dimento Agrícola será a média ponderada das notas de cada produto, tornando-se 
para cálculo a área explorada pelos respectivos produtores.

§ 2o Quando o Fator Exploração for igual a 0,5 (cinco décimos), o Fator Ren-
dimento Agrícola, isoladamente, por comparação com a tabela citada no item V 
deste artigo, fornecerá o Coeficiente de Produtividade.

CAPÍTULO III – Reclamação e Recursos Fiscais

Art. 33. Do lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, con-
tribuições e taxas, poderá o contribuinte reclamar ao Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária – INCRA, até o final do prazo para pagamento sem 
multa dos tributos.

§ 1o Recebida a reclamação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA, procederá a verificação e diligências para comprovação do ale-
gado, nos termos deste Decreto, cabendo o ônus dessas providências ao reclamante, 
se improcedente as alegações.

§ 2o A reclamação terá efeito suspensivo da cobrança do título, até a notificação 
ao reclamante da decisão prolatada.

Art. 34. Das decisões contrárias ao reclamante caberá recurso voluntário para o 
terceiro Conselho de Contribuintes dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias contados da data do recebimento da notificação.

Art. 35. Deferida a reclamação de que trata o artigo 33 ou julgado procedente o 
recurso de que trata o artigo 34, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA providenciará ex officio as retificações cabíveis.
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CAPÍTULO IV – Disposições Gerais e Transitórias

Art. 36. Para gozar da imunidade prevista no artigo 7o da Lei número 5.868, de 
12 de dezembro de 1972, o proprietário de imóvel rural de área não excedente a 25 
ha (vinte e cinco hectares) quando o cultive só ou com sua família, e não possua 
outro, declarará perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA, que preenche de requisitos indispensáveis a essa imunidade.

§ 1o Poderá o INCRA, tendo em vista os elementos colhidos na Declaração de 
Cadastro do Imóvel Rural, deferir ex officio a imunidade de que trata este artigo.

§ 2o Verificada em qualquer tempo a falsidade da declaração, o proprietário 
ficará sujeito as cominações do parágrafo primeiro do artigo 2o da Lei no 5.868, de 
12 de dezembro de 1972.

Art. 37. Aos declarantes é facultado, em qualquer tempo, requerer alterações dos 
dados constantes das declarações para cadastro prestadas ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Art. 38. Para efeito de lançamento de tributos a cargo do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, serão desprezadas as frações de cruzeiros.

Art. 39. Para fins de transmissão de qualquer título, divisão em partilha judicial 
ou amigável, divisão de condomínio nos termos dos artigos 65 da Lei no 4.504, de 
30 de novembro de 1964 e 8o da Lei número 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 
nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho 
inferior à prevista no artigo 8o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972.

Art. 40. Compete ao usufrutuário, bem como ao foreiro prestar a declaração para 
cadastro do imóvel rural, ficando responsável pelas informações prestadas e pelo 
pagamento dos tributos lançados.

Parágrafo único. É facultado ao titular do domínio direto retificar ou comple-
mentar informações que tenham sido prestadas pelo usufrutuário ou foreiro e que 
lhes possam ser lesivas.

Art. 41. A concessão do benefício de que trata o artigo 10 da Lei número 5.868, 
de 12 de dezembro de 1972, será disciplinada em Instrução Especial na forma 
prevista pelo artigo 43.
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Art. 42. Para efeito de classificação e tributação, consideram-se, como uma unidade 
operacional, os imóveis rurais pertencentes ao mesmo proprietário e situados no 
mesmo município.

Parágrafo único. Poderão os proprietários requerer ao INCRA que a classificação 
e tributação, de que trata este artigo, seja feita para cada imóvel, isoladamente.

Art. 43. As normas, classificações, fichas, questionários, tabelas e demais requisitos 
indispensáveis à execução deste Decreto, serão elaborados pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em Instruções Especiais, aprovado pelo 
Ministério da Agricultura.

Art. 44. O imóvel rural será classificado como “empresa rural”, na forma do disposto 
no artigo 4o, item VI, e artigo 50, § 7o, da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 
1964, desde que sua exploração satisfaça as seguintes exigências:

I – Que a área utilizada nas várias explorações represente percentagem superior 
a 70% (setenta por cento) de sua área agricultável, equiparando-se, para esse fim, às 
áreas cultivadas as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com 
benfeitorias;

II – Que obtenha coeficiente de condições sociais e de produtividade igual ou 
inferior a 1 (hum).

Art. 45. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Brasília, 18 de abril de 1973; 152o da Independência e 85o da República.

EMÍLIO G. MÉDICI – L. F. Cirne Lima

Decretado em 18/4/1973 e publicado no DOU de 24/4/1973.
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Decreto no 59.566/1966

Regulamenta as Seções I, II e III do Capítulo IV do Título III da Lei 
no 4.504, de 30 de novembro de 1964, Estatuto da Terra, o Capítulo III 
da Lei no 4.947, de 6 de abril de 1966, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 
87, item I, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas leis números 4.504, de 30 
de novembro de 1964 e 4.947, de 6 de abril de 1966,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Princípios e Definições

Art. 1o O arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece, para 
o fim de posse ou uso temporário da terra, entre o proprietário, quem detenha a posse 
ou tenha a livre administração de um imóvel rural, e aquele que nela exerça qualquer 
atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista (art. 92 da Lei no 4.504 
de 30 de novembro de 1964 – Estatuto da Terra – e art. 13 da Lei no 4.947 de 6 de abril 
de 1966).

Art. 2o Todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamen-
to, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis 
os direitos e vantagens nelas instituídos (art.13, inciso IV da Lei no 4.947/1966).

Parágrafo único. Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabe-
lecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.

Art. 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a 
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou 
partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com 



434 Coleção Ambiental

o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindus-
trial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites 
percentuais da Lei.

§ 1o Subarrendamento é o contrato pelo qual o Arrendatário transfere a outrem, 
no todo ou em parte, os direitos e obrigações do seu contrato de arrendamento.

§ 2o Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário 
a pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por 
aluguel.

§ 3o O Arrendatário outorgante de subarrendamento será, para todos os efeitos, 
classificado como arrendador.

Art. 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à 
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou 
partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o 
objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, 
extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, en-
gorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha de riscos 
do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou 
lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da 
lei (artigo 96, VI, do Estatuto da Terra).

Parágrafo único. Para os fins deste Regulamento denomina-se parceiro outorgante, 
o cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro-outorgado, a pessoa ou 
o conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que os recebe para os fins próprios 
das modalidades de parcerias definidas no art. 5o.

Art. 5o Dá-se a parceria:
I – agrícola, quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de parte ou partes 

do mesmo, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de produção vegetal;
II – pecuária, quando o objetivo da cessão forem animais para cria, recria, inver-

nagem ou engorda;
III – agroindustrial, quando o objeto da sessão for o uso do imóvel rural, de parte 

ou partes do mesmo, ou maquinaria e implementos, com o objetivo de ser exercida 
atividade de transformação de produto agrícola, pecuário ou florestal;

IV – extrativa, quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de parte ou 
partes do mesmo, e ou animais de qualquer espécie, com o objetivo de ser exercida 
atividade extrativa de produto agrícola, animal ou florestal;



435Terras

V – mista, quando o objeto da cessão abranger mais de uma das modalidades de 
parceria definidas nos incisos anteriores.

Art. 6o Ocorrendo entre as mesmas partes e num mesmo imóvel rural avenças de 
arrendamento e de parceria, serão celebrados contratos distintos, cada qual regendo-
-se pelas normas específicas estabelecidas no Estatuto da Terra, na Lei no 4.947-66 e 
neste Regulamento.

Parágrafo único. Reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, os direitos e 
obrigações dos atuais meeiros, terceiros quartistas, percentistas ou de qualquer outro 
tipo de parceiro-outorgado, cujo contrato estipule, no todo ou em parte, a partilha em 
frutos, produtos ou no seu equivalente em dinheiro.

Art. 7o Para os efeitos deste Regulamento entende-se por exploração direta, aquela 
em que o beneficiário da exploração assume riscos do empreendimento, custeando 
despesas necessárias.

§ 1o Denomina-se Cultivador Direto aquele que exerce atividade de exploração 
na forma deste artigo.

§ 2o Os arrendatários serão sempre admitidos como cultivadores diretos.

Art. 8o Para os fins do disposto no art. 13, inciso V, da Lei no 4.947/1966, entende-se 
por cultivo direto e pessoal, a exploração direta na qual o proprietário, ou arrendatário 
ou o parceiro, e seu conjunto familiar, residindo no imóvel e vivendo em mútua depen-
dência, utilizam assalariados em número que não ultrapassa o número de membros 
ativos daquele conjunto.

Parágrafo único. Denomina-se cultivador direto e pessoal aquele que exerce ati-
vidade de exploração na forma deste artigo.

Art. 9o Sem a apresentação do certificado de cadastro, a partir de 1o de janeiro de 
1967, os proprietários, usufrutuários, usuários ou possuidores de imóvel rural, sob 
pena de nulidade, não poderão celebrar os contratos agrários disciplinados por este 
Regulamento (art. 22, § 1o, da Lei número 4.947/1966).

Art. 10. Caberá ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – IBRA, em todo o ter-
ritório nacional, a organização e manutenção do registro cadastral e do controle dos 
contratos agrários, em obediência ao disposto na alínea “c” do inciso III, do artigo 46 
do Estatuto da Terra, e de sua regulamentação no Decreto 55.891, de 31-3-65, como 
também art. 13 da Lei 4.947/1966, 6/4/66.
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CAPÍTULO II – Dos Contratos: Essência e Fundamentos
SEÇÃO I – Dos Contratos Agrários

Art. 11. Os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos ou verbais. 
Nos contratos verbais presume-se como ajustadas as cláusulas obrigatórias estabelecidas 
no art. 13 deste Regulamento.

§ 1o O arrendador ou o parceiro-outorgante deverá encontrar-se na posse do imóvel 
rural e dos bens, a qualquer título que lhes dê o direito de exploração e de destinação 
aos fins contratuais.

§ 2o Cada parte contratante poderá exigir da outra a celebração do ajuste por 
escrito, correndo as despesas pelo modo que convencionarem.

Art. 12. Os contratos escritos deverão conter as seguintes indicações:
I – lugar e data da assinatura do contrato;
II – nome completo e endereço dos contratantes;
III – características do arrendador ou do parceiro-outorgante (espécie, capital 

registrado e data da constituição, se pessoa jurídica, e, tipo e número de registro do 
documento de identidade, nacionalidade e estado civil, se pessoa física e sua qualidade 
(proprietário, usufrutuário, usuário ou possuidor);

IV – característica do arrendatário ou do parceiro-outorgado (pessoa física ou 
conjunto familiar);

V – objeto do contrato (arrendamento ou parceria), tipo de atividade de exploração 
e destinação do imóvel ou dos bens;

VI – identificação do imóvel e número do seu registro no Cadastro de imóveis 
rurais do IBRA (constante do Recibo de Entrega da Declaração, do Certificado de 
Cadastro e do Recibo do Imposto Territorial Rural);

VII – descrição da gleba (localização no imóvel, limites e confrontações e área em 
hectares e fração), enumeração das benfeitorias (inclusive edificações e instalações), 
dos equipamentos especiais, dos veículos, máquinas, implementos e animais de tra-
balho e, ainda, dos demais bens e ou facilidades com que concorre o arrendador ou 
o parceiro-outorgante;

VIII – prazo de duração, preço do arrendamento ou condições de partilha dos 
frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas 
desse pagamento ou partilha;

IX – cláusulas obrigatórias com as condições enumeradas no art. 13 do presente 
Regulamento, nos arts. 93 a 96 do Estatuto da Terra e no art. 13 da Lei 4.947/1966;
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X – foro do contrato;
XI – assinatura dos contratantes ou de pessoa a seu rogo e de 4 (quatro) testemunhas 

idôneas, se analfabetos ou não poderem assinar.
Parágrafo único. As partes poderão ajustar outras estipulações que julguem 

convenientes aos seus interesses, desde que não infrinjam o Estatuto da Terra, a Lei 
no 4.947/1966 e o presente Regulamento.

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, constarão obrigato-
riamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção 
social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, 
incisos III e V da Lei no 4.947/1966):

I – proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Re-
gulamentos, por parte dos arredentários e parceiros-outorgados (art.13, inciso IV da 
Lei número 4.947-66);

II – observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:
a) prazos mínimos, na forma da alínea “b”, do inciso XI, do art. 95 e da alínea “b”, 

do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra:
– de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de explo-

ração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte, ou em todos 
os casos de parceria;

– de 5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de ex-
ploração de lavoura permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, 
engorda ou extração de matérias-primas de origem animal;

– de 7 (sete), anos nos casos em que ocorra atividade de exploração florestal;
b) observância, quando couberem, das normas estabelecidas pela Lei número 

4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal, e de seu Regulamento constante 
do Decreto 58.016 de 18 de março de 1966;

c) observância de práticas agrícolas admitidas para os vários tipos de exportação 
intensiva e extensiva para as diversas zonas típicas do país, fixados nos Decretos nú-
meros 55.891, de 31 de março de 1965, e 56.792, de 26 de agosto de 1965;

III – fixação, em quantia certa, do preço do arrendamento, a ser pago em dinheiro 
ou no seu equivalente em frutos ou produtos, na forma do art. 95, inciso XII, do Es-
tatuto da Terra e do art. 17 deste Regulamento, e das condições de partilha dos frutos, 
produtos ou lucros havidos na parceria, conforme preceitua o art. 96 do Estatuto da 
Terra e o art. 39 deste Regulamento;

IV – bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no artigo 95, 
incisos IV e V do Estatuto da Terra e art. 22 deste Regulamento;
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V – causas de extinção e rescisão, de acordo com o determinado nos artigos 26 a 
34 deste Regulamento;

VI – direito e formas de indenização quanto às benfeitorias realizadas, ajustadas no 
contrato de arrendamento; e, direitos e obrigações quanto às benfeitorias realizadas, com 
consentimento do parceiro-outorgante, e quanto aos danos substanciais causados pelo 
parceiro-outorgado por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, 
instalações e equipamentos especiais, veículos, máquinas, implementos ou ferramentas a 
ele cedidos (art. 95, inciso XI, letra “c” e art. 96, inciso V, letra “e” do Estatuto da Terra);

VII – observância das seguintes normas, visando à proteção social e econômica 
dos arrendatários e parceiros-outorgados (art. 13, inciso V, da Lei no 4.974/1966):

a) concordância do arrendador ou do parceiro-outorgante, à solicitação de crédito 
rural feita pelos arrendatários ou parceiros-outorgados (artigo 13, inciso V, da Lei 
no 4.947/1966);

b) cumprimento das proibições fixadas no art. 93 do Estatuto da Terra, a saber:
– prestação do serviço gratuito pelo arrendatário ou parceiro-outorgado;
– exclusividade da venda dos frutos ou produtos ao arrendador ou ao parceiro-

-outorgante;
– obrigatoriedade do beneficiamento da produção em estabelecimento determinado 

pelo arrendador ou pelo parceiro-outorgante;
– obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em armazéns ou barrações 

determinados pelo arrendador ou pelo parceiro-outorgante;
– aceitação pelo parceiro-outorgado, do pagamento de sua parte em ordens, vales, 

borós, ou qualquer outra forma regional substitutiva da moeda;
c) direito e oportunidade de dispor dos frutos ou produtos repartidos da seguinte 

forma (art. 96, inciso V, letra “f ” do Estatuto da Terra):
– nenhuma das partes poderá dispor dos frutos ou produtos havidos antes de efe-

tuada a partilha, devendo o parceiro-outorgado avisar o parceiro-outorgante, com a 
necessária antecedência, da data em que iniciará a colheita ou repartição dos produtos 
pecuários;

– ao parceiro-outorgado será garantido o direito de dispor livremente dos frutos 
e produtos que lhe cabem por força do contrato;

– em nenhum caso será dado em pagamento ao credor do cedente ou do parceiro-
-outorgado, o produto da parceria, antes de efetuada a partilha.

Art. 14. Os contratos agrários, qualquer que seja o seu valor e sua forma, poderão 
ser provados por testemunhas (artigo 92, § 8o, do Estatuto da Terra).
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Art. 15. A alienação do imóvel rural ou a instituição de ônus reais sobre ele, não 
interrompe os contratos agrários, ficando o adquirente ou o beneficiário, sub-rogado 
nos direitos e obrigações do alienante ou do instituidor do ônus (art. 92, § 5o, do Es-
tatuto da Terra).

SEÇÃO II – Do Arrendamento e Suas Modalidades

Art. 16. A renda anual dos contratos de arrendamento será ajustada pelas partes 
contratantes, tendo como limite o estabelecido no art. 95, inciso XII, do Estatuto da 
Terra.

§ 1o Poderão os contratos ser anualmente corrigidos a partir da data da assinatura, 
na parte que se refere ao valor da terra, de acordo com o índice de correção monetária 
fornecida pelo Conselho Nacional de Economia e divulgado pelo IBRA (art. 92, § 2o, 
do Estatuto da Terra).

§ 2o Nos casos em que ocorrer exploração de produtos com preço oficialmente 
fixado, a relação entre os preços reajustados e os iniciais, não poderá ultrapassar a 
relação entre o novo preço fixado para os produtos e o respectivo preço na época do 
contrato (art. 92, § 2o, do Estatuto da Terra).

Art. 17. Para cálculo dos preços de arrendamento em cada imóvel rural, observar-
-se-ão, com base no inciso XII do art. 95 do Estatuto da Terra os critérios fixados nos 
parágrafos seguintes:

§ 1o Nos casos de arrendamento da área total do imóvel rural, a um ou mais ar-
rendatários, a soma dos preços de arrendamento não pode ser superior a 15% (quinze 
por cento) do valor da terra nua, fornecido na Declaração de Propriedade de imóvel 
rural e aceito para o Cadastro de Imóveis Rurais do IBRA, constante do recibo de 
pagamento do imposto territorial rural (ITR).

§ 2o Nos casos de arrendamento parcial a um ou mais arrendatários, a soma dos 
preços de aluguel não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor das áreas 
arrendadas, avaliado esse com base no valor do hectare declarado e aceito, para o 
Cadastro de imóveis rurais do IBRA.

§ 3o Para a área não arrendada, admite-se um preço potencial de arrendamento, 
que será de 15% (quinze por cento) do valor mínimo por hectare estabelecido na Ins-
trução Especial do IBRA, aprovada pelo Ministro do Planejamento, na forma prevista 
no parágrafo 3o do art. 14 do Decreto no 55.891, de 31 de março de 1965.
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§ 4o O preço potencial de arrendamento da área não arrendada, mais a soma dos 
preços de arrendamento da áreas arrendadas, não poderá exceder o preço máximo 
de arrendamento da área total do imóvel, estipulado no parágrafo 1o deste artigo.

§ 5o O preço de arrendamento da benfeitorias que entrarem na composição do 
contrato, não poderá exceder a 15% (quinze por cento) do valor das mesmas ben-
feitorias, expresso na Declaração de Propriedade do Imóvel Rural.

Art. 18. O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, 
mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade 
de frutos, cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo 
oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação.

Parágrafo único. É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa 
de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro.

Art. 19. Nos contratos em que o pagamento do preço do arrendamento deva ser 
realizado em frutos ou produtos agrícolas, fica assegurado ao arrendatário o direito de 
pagar em moeda corrente, caso o arrendador exija que a equivalência seja calculada 
com base em preços inferiores aos vigentes na região, à época desse pagamento, ou 
fique comprovada qualquer outra modalidade de simulação ou fraude por parte do 
arrendador (art. 92, § 7o, do Estatuto da Terra).

Art. 20. Ao arrendador que financiar o arrendatário por inexistência ou impos-
sibilidade de financiamento pelos órgãos oficiais de crédito, é facultado o direito 
de, vencida a obrigação, exigir a venda dos frutos até o limite da divida acrescida 
dos juros legais devidos, observados os preços do mercado local (art. 93, parágrafo 
único, do Estatuto da Terra).

Art. 21. Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o arrendamento 
por tempo indeterminado (art. 95, II, do Estatuto da Terra).

§ 1o Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, 
inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois 
da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de 
força maior esses prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita 
(art. 95, I, do Estatuto da Terra).

§ 2o Entende-se por safra de animais de abate, o período oficialmente determi-
nado para a matança, ou o adotado pelos usos e costumes da região.
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§ 3o O arrendamento que, no curso do contrato, pretender iniciar nova cultura 
cujos frutos não possam ser colhidos antes de terminado o prazo contratual, deverá 
ajustar, previamente, com o arrendador, a forma de pagamento do uso da terra por 
esse prazo excedente (art. 15 do Estatuto da Terra).

Art. 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência 
à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do 
vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva 
notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 1o Na ausência de notificação, o contrato considera-se automàticamente reno-
vado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo 
para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, 
IV, do Estatuto da Terra).

§ 2o Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 
(seis) meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, 
declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para 
cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o deste Regulamento, ou através 
de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

§ 3o As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através 
do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel, 
ou por requerimento judicial.

§ 4o A insinceridade do arrendador que poderá ser provada por qualquer meio 
em direito permitido, importará na obrigação de responder pelas perdas e danos 
causados ao arrendatário.

Art. 23. Se por sucessão causa mortis o imóvel rural for partilhado entre vários 
herdeiros, qualquer deles poderá exercer o direito de retomada, de sua parte, com 
obediência aos preceitos deste Decreto; todavia é assegurado ao arrendatário o 
direito à renovação do contrato, quanto às partes dos herdeiros não interessados 
na retomada.

Art. 24. As benfeitorias que forem realizadas no imóvel rural objeto de arrenda-
mento, podem ser voluptuárias úteis e necessárias, assim conceituadas:

I – voluptuárias, as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual 
do imóvel rural, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor;

II – úteis, as que aumentam ou facilitam o uso do imóvel rural; e
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III – necessárias, as que têm por fim conservar o imóvel rural ou evitar que se dete-
riore e as que decorram do cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento 
para a conservação de recursos naturais.

Parágrafo único. Havendo dúvida sobre a finalidade da benfeitoria, e quanto à sua 
classificação prevalecerá o que for ajustado pelos contratantes.

Art. 25. O arrendatário, no término do contrato, terá direito à indenização das ben-
feitorias necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, somente será indenizado se sua 
construção for expressamente autorizada pelo arrendador (art. 95, VIII, do Estatuto 
da Terra e 516 do Cód. Civil).

§ 1o Enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, 
poderá reter o imóvel em seu poder, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, 
nos termos do contrato de arrendamento (arts. 95, VIII, do Estatuto da Terra e 516 do 
Código Civil).

§ 2o Quando as benfeitorias necessárias ou úteis forem feitas às expensas do arren-
dador dando lugar a aumento nos rendimentos da gleba, terá ele direito a uma elevação 
proporcional da renda, e não serão indenizáveis ao fim do contrato, salvo estipulação 
em contrário.

Art. 26. O arrendamento se extingue:
I – pelo término do prazo do contrato e do de sua renovação;
II – pela retomada;
III – pela aquisição da gleba arrendada, pelo arrendatário;
IV – pelo distrato ou rescisão do contrato;
V – pela resolução ou extinção do direito do arrendador;
VI – por motivo de força maior, que impossibilite a execução do contrato;
VII – por sentença judicial irrecorrível;
VIII – pela perda do imóvel rural;
IX – pela desapropriação, parcial ou total, do imóvel rural;
X – por qualquer outra causa prevista em lei.
Parágrafo único. Nos casos em que o arrendatário é o conjunto familiar, a morte do 

seu chefe não é causa de extinção do contrato, havendo naquele conjunto outra pessoa 
devidamente qualificada que prossiga na execução do mesmo.

Art. 27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a 
inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inci-
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so II, letra “c”, deste Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, 
ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a outra das perdas e danos causados 
(art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra).

Art. 28. Quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre 
o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos 
trabalhos que forem necessários à colheita.

Art. 29. Na ocorrência de força maior, da qual resulte a perda total do objeto do contrato, 
este se terá por extinto, não respondendo qualquer dos contratantes, por perdas e danos.

Art. 30. No caso de desapropriação parcial do imóvel rural, fica assegurado ao arren-
datário o direito à redução proporcional da renda ou o de rescindir o contrato.

Art. 31. É vedado ao arrendatário ceder o contrato de arrendamento, subarrendar ou 
emprestar total ou parcialmente o imóvel rural, sem prévio e expresso consentimento 
do arrrendador (art. 95, VI, do Estatuto da Terra).

Parágrafo único. Resolvido ou findo o contrato, extingue de pleno direito o subar-
rendamento, salvo disposição convencional ou legal em contrário.

Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:
I – término do prazo contratual ou de sua renovação;
II – se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou 

em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;
III – se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;
IV – dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do 

arrendatário;
V – se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;
VI – abandono total ou parcial do cultivo;
VII – inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;
VIII – nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regu-

lamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;
IX – se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obri-

gação contratual.
Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a resci-

são do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação 
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de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as 
custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo 
Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente 
de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação 
devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Art. 33. O arrendador e o arrendatário poderão ajustar por acordo mútuo, a subs-
tituição da área arrendada por outra equivalente, localizada no mesmo imóvel rural, 
respeitadas as demais cláusulas e condições do contrato e os direitos do arrendatário 
(art. 95, VII, do Estatuto da Terra).

SEÇÃO III – Da Parceria e suas Modalidades

Art. 34. Aplicam-se à parceria, em qualquer de suas espécies previstas no art. 5o deste 
Regulamento, as normas da seção II, deste Capítulo, no que couber, bem como as 
regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pelo Estatuto da Terra.

Art. 35. Na partilha dos frutos da parceria, a cota do parceiro-outorgante não poderá 
ser superior a (art. 96, VI, do Estatuto da Terra):

I – 10% (dez por cento) quando concorrer apenas com a terra nua;
II – 20% (vinte por cento) quando concorrer com a terra preparada e moradia;
III – 30% (trinta por cento) caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, 

constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, 
valas ou currais, conforme o caso;

IV – 50% (cinquenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto 
básico de benfeitorias enumeradas no inciso III, e mais o fornecimento de máquinas 
e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como as sementes e 
animais de tração e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção 
superior a 50% (cinquenta por cento) do número total de cabeças objeto da parceria;

V – 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultraextensiva, em que 
forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinto por cento) do 
rebanho onde se adotem a meação do leite e a comissão mínima de 5% (cinco por 
cento) por animal vendido.

§ 1o O parceiro-outorgante poderá sempre cobrar do parceiro-outorgado, pelo 
seu preço de custo, o valor dos fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que 
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corresponder à participação desse, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas 
deste artigo (art. 96, VI, “f ”, do Estatuto da Terra).

§ 2o Nos casos não previstos nos incisos acima, a cota adicional do parceiro-
-outorgante será fixada com base em percentagem máxima de 10% (dez por cento) 
do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro-outorgado (art. 
96, VI, “g”, do Estatuto da Terra).

§ 3o Não valerão as avenças de participação que contrariarem os percentuais fixados 
neste artigo, podendo o parceiro prejudicado reclamar em Juízo contra isso e efetuar 
a consignação judicial da cota que, ajustada aos limites permitidos neste artigo, for 
devida ao outro parceiro, correndo por conta deste todos os riscos, despesas, custas 
e honorários advocatícios.

Art. 36. Na ocorrência de força maior, da qual resulte a perda total do objeto do 
contato, este se terá por rescindido, não respondendo qualquer dos contratantes, por 
perdas e danos. Todavia, se ocorrer perda parcial, repartir-se-ão os prejuízos havidos, 
na proporção estabelecida para cada contratante.

Art. 37. As parcerias sem prazo convencionado pelas partes, presumem-se contratadas 
por 3 anos (art. 96, I, do Estatuto da Terra).

SEÇÃO IV – Do Uso Temporário da Terra e suas Limitações

Art. 38. A exploração da terra, nas formas e tipos regulamentados por este Decreto, 
somente é considerada como adequada a permitir ao arrendatário e ao parceiro-
-outorgado gozar dos benefícios aqui estabelecidos, quando for realizada de maneira:

I – eficiente, quando satisfizer as seguintes condições, especificadas no art. 25 do 
Decreto no 55.891, de 1965 e as contidas nos parágrafos daquele artigo:

a) que a área utilizada nas várias explotações represente porcentagem igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento) de sua área agricultável, equiparando-se, para 
esse fim, as áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas 
ocupadas com benfeitorias;

b) que obtenha rendimento médio, nas várias atividades de explotação, igual ou 
superior aos mínimos fixados em tabela própria, periodicamente;

II – direta e pessoal, nos termos do art. 8o deste Regulamento estendido o conceito 
ao parceiro-outorgado;
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III – correta, quando atender às seguintes disposições estaduais no mencionado 
art. 25 do Decreto número 55.891, de 1965:

a) adote práticas conservacionistas e empregue no mínimo, a tecnologia de uso 
corrente nas zonas em que se situe;

b) mantenha as condições de administração e as formas de exploração social 
estabelecidas como mínimas para cada região.

Art. 39. Quando o uso ou posse temporária da terra for exercido por qualquer ou-
tra modalidade contratual, diversa dos contratos de Arrendamento e Parceria, serão 
observadas pelo proprietário do imóvel as mesmas regras aplicáveis a arrendatários e 
parceiros, e, em especial a condição estabelecida no art. 38 supra.

CAPÍTULO III – Dos Direitos e dos Deveres
SEÇÃO I – Dos Arrendadores e dos Arrendatários

Art. 40. O arrendador é obrigado:
I – a entregar ao arrendatário o imóvel rural objeto do contrato, na data estabelecida 

ou segundo os usos e costumes da região;
II – a garantir ao arrendatário o uso e gozo do imóvel arrendado, durante todo o 

prazo do contrato (artigo 92, § 1o, do Estatuto da Terra);
III – a fazer no imóvel, durante a vigência do contrato, as obras e reparos necessários;
IV – a pagar as taxas, impostos, foros e toda e qualquer contribuição que incida ou ve-

nha incidir sobre o imóvel rural arrendado, se de outro modo não houver convencionado.

Art. 41. O arrendatário é obrigado:
I – a pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais 

ajustados;
II – a usar o imóvel rural, conforme o convencionado, ou presumido, e a tratá-lo com 

o mesmo cuidado como se fosse seu, não podendo mudar sua destinação contratual;
III – a levar ao conhecimento do arrendador, imediatamente, qualquer ameaça ou 

ato de turbação ou esbulho que, contra a sua posse vier a sofrer, e ainda, de qualquer 
fato do qual resulte a necessidade da execução de obras e reparos indispensáveis à 
garantia do uso do imóvel rural;

IV – a fazer no imóvel, durante a vigência do contrato, as benfeitorias úteis e ne-
cessárias, salvo convenção em contrário;



447Terras

V – a devolver o imóvel, ao término do contrato, tal como o recebeu com seus 
acessórios; salvo as deteriorações naturais ao uso regular. O arrendatário será respon-
sável por qualquer prejuízo resultante do uso predatório, culposo ou doloso, quer em 
relação à área cultivada, quer em relação às benfeitorias, equipamentos, máquinas, 
instrumentos de trabalho e quaisquer outros bens a ele cedidos pelo arrendador.

Art. 42. O arrendador poderá se opor a cortes ou podas, se danosos aos fins florestais 
ou agrícolas a que se destina a gleba objeto do contrato.

Art. 43. Não constando do contrato de arrendamento a forma de restituição de 
animais de cria, de corte ou de trabalho, entregues ao arrendatário, este se obriga a, 
rescindir o contrato, restituí-los em igual número, espécie, qualidade e quantidade 
(art. 95, IX, do Estatuto da Terra).

Art. 44. O arrendatário que sai, extinto ou rescindido o contrato, permitirá ao que 
entra, a prática dos atos necessários à realização dos trabalhos preparatórios para 
o ano seguinte. Da mesma forma, o que entra permitirá ao que sai, todos os meios 
indispensáveis à ultimação da colheita, de acordo com os usos e costumes do lugar.

Art. 45. Fica assegurado ao arrendatário o direito de preempção na aquisição do 
imóvel rural arrendado. Manifestada a vontade do proprietário de alienar o imóvel, 
deverá notificar o arrendatário para, no prazo, de 30 (trinta) dias, contado da notifi-
cação, exercer o seu direito (art. 92, § 3o, do Estatuto da Terra).

Art. 46. Se o imóvel rural em venda, estiver sendo explorado por mais de um arren-
datário, o direito de preempção só poderá ser exercido para aquisição total da área.

§ 1o O proprietário de imóvel rural arrendado não está obrigado a vender parcela 
ou parcelas arrendadas, se estas não abrangerem a totalidade da área.

§ 2o Nos casos deste artigo, fica assegurado a qualquer dos arrendatários, se os 
outros não usarem do direito de preempção, adquirir para si o imóvel.

Art. 47. O arrendatário a quem não se notificar a venda, poderá, depositando o 
preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de 6 (seis) meses, a 
contar da transcrição da escritura de compra e venda no Registro Geral de Imóveis 
local, resolvendo-se em perdas e danos o descumprimento da obrigação (art. 92, § 4o, 
do Estatuto da Terra).
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SEÇÃO II – Dos Parceiros-outorgantes e dos Parceiros-outorgados

Art. 48. Aplicam-se à parceria, nas formas e tipos previstos no Estatuto da Terra e neste 
Regulamento, as normas estatuídas na Seção I deste Capítulo, e as relativas à sociedade, 
no que couber (art. 96, VII, do Estatuto da Terra).

§ 1o Além das obrigações enumeradas no art. 40, o parceiro-outorgante assegurará 
ao parceiro-outorgado que residir no imóvel rural, e para atender ao uso exclusivo da 
família deste, casa de moradia higiênica e área suficiente para horta e criação de animais 
de pequeno porte (art. 96, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2o As despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em 
contrário, correrão por conta do parceiro-outorgado independentemente do disposto 
no art. 41, no que lhe for aplicável (art. 96, III, do Estatuto da Terra).

Art. 49. Para todos os efeitos do presente Regulamento, o parceiro-outorgante, no caso 
de parceria da modalidade prevista na alínea “a”, Inciso VI, do art. 96, do Estatuto da 
Terra, não será considerado cultivador direto.

Art. 50. O parceiro-outorgante e o parceiro-outorgado poderão a qualquer tempo, 
dispor livremente sobre a transformação do contrato de parceria no de arrendamento.

CAPÍTULO IV – Do Crédito
SEÇÃO I – Do Acesso ao Crédito

Art. 51. Poderão habilitar-se ao crédito rural estatuído pela Lei número 4.829, de 5 
de novembro de 1955, e sua regulamentação o arrendador, o arrendatário, o parceiro-
-outorgante e o parceiro-outorgado, desde que explorem imóvel rural de conformidade 
com as exigências mínimas deste Regulamento.

§ 1o Aos produtores que não satisfaçam estas exigências, será facultado realizar uma 
única operação de empréstimo, em qualquer das formas previstas no Decreto no 58.380, 
de 10 de maio de 1966.

§ 2o Para novas operações de crédito, deverão os interessados ajustar-se às normas 
deste Regulamento, com relação às cláusulas obrigatórias e apresentação do Certificado 
de Uso Temporário da Terra.

§ 3o Para as demais operações de crédito, os interessados deverão estar integralmente 
ajustados às normas deste Regulamento.
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Art. 52. Independe da anuência do arrendador ou do parceiro-outorgante, com con-
trato escrito, a realização de empréstimo sob penhor agrícola, nos termos do art. 3o da 
Lei no 2.666, de 6 de dezembro de 1955.

Art. 53. O prazo do penhor, nos casos de arrendamento, só poderá ultrapassar o prazo 
deste, se a isso aquiescer o arrendador.

Parágrafo único. É igualmente indispensável o consentimento de que trata este artigo, 
se o prazo do contrato de arrendamento for inferior ao estabelecido para o financiamento, 
acrescido de sua possível dilação em virtude de frustração de safra.

Art. 54. O contrato verbal será comprovado por declaração escrita, emitida pelo ar-
rendador, inclusive para dilação do prazo de empréstimo, na qual constam as condições 
de ajuste.

Art. 55. Em caso de parceria, a realização de empréstimo sob penhor agrícola, da parte 
dos frutos que cabe ao parceiro-outorgante, ou ao parceiro-outorgado, independe do 
consentimento do outro contratante.

Art. 56. A extensão do penhor à cota dos frutos da parceria que cabe a qualquer dos 
parceiros, depende sempre do consentimento do outro, salvo nos casos em que o contrato 
esteja transcrito no Registro Público e neste conste aquela autorização.

Parágrafo único. O consentimento do parceiro-outorgante ou do parceiro-outorgado 
poderá ser dado no próprio instrumento contratual do empréstimo ou por carta a que 
se fará referência no mesmo instrumento.

Art. 57. O empréstimo ao parceiro-outorgante poderá ser concedido com a garantia da 
totalidade da colheita, desde que haja expresso e irrevogável consentimento do parceiro-
-outorgado sobre a parte dos frutos ou produtos que lhes cabe. Do mesmo modo, depen-
de de expresso e revogável consentimento do parceiro-outorgante, no caso em que ao 
parceiro-outorgado seja concedido empréstimo com a garantia da totalidade da colheita.

Art. 58. A realização de empréstimo sob penhor de animais, a arrendatários, parceiro-
-outorgante ou parceiro-outorgado, poderá dispensar o consentimento da outra parte, se 
o contrato respectivo, devidamente transcrito no Registro de Imóveis, contiver cláusula 
que assegure ao mutuário a continuidade de vigência do contrato por prazo igual ou 
superior ao da operação.
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Art. 59. Os empréstimos sob penhor de animais a arrendatários ou a parceiro-ou-
torgado com contrato verbal, depende da outra parte concordar com a permanência, 
no imóvel arrendado ou dado em parceria, dos animais oferecidos em garantia, até 
final liquidação.

Parágrafo único. A concordância de que trata este artigo poderá ser manifestada 
na forma do disposto no parágrafo único do art. 56.

Art. 60. No caso de renovação do arrendamento a que se refere o artigo 22, entende-
-se igualmente renovado o consentimento do arrendador para celebração de contrato 
sob penhor.

Art. 61. A extensão do penhor à safra imediatamente seguinte, a que se refere este 
Capítulo, poderá ser concedida por medida judicial, nos termos do art. 7o da Lei no 492, 
de 30 de agosto de 1937.

Art. 62. Se a garantia for constituída por penhor industrial, é indispensável o expresso 
consentimento do arrendador ou do parceiro-outorgante do imóvel onde se achem os 
bens a vincular, firmado conforme o disposto no parágrafo único do art. 56.

Art. 63. Não poderá ser efetivado empréstimo sob penhor agrícola, ao subarrenda-
tário, sem consentimento do arrendatário e do arrendador, expresso no instrumento 
contratual celebrado entre estes e ainda, numa das formas permitidas no parágrafo 
único do art. 56.

Art. 64. As instituições financeiras remeterão ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrá-
ria – IBRA, para os devidos fins, a relação dos arrendatários e parceiros-outorgados 
por ela financiados.

Art. 65. O impedimento à obtenção de crédito, por parte do proprietário do imóvel 
rural, a que se refere o artigo 119 do Estatuto da Terra, não se aplica ao arrendatário 
nem ao parceiro-outorgado do mesmo imóvel rural, desde que seus contratos agrários 
se ajustem às prescrições deste Regulamento.

Parágrafo único. As instituições financeiras deverão enviar ao IBRA, para fins de 
fiscalização e controle, anualmente, a relação dos arrendatários e parceiros beneficia-
dos por este artigo.
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SEÇÃO II – Das Condições Especiais do Crédito

Art. 66. As operações de crédito com arrendatário, cedente e parceiro-outorgado, 
obedecerão às normas básicas estabelecidas pela instituição financiadora, na forma 
da Lei no 4.829 de 1965, de seu Regulamento baixado pelo Decreto no 58.380, de 1966, 
e às condições deste Decreto.

Parágrafo único. Os financiamentos rurais aos produtores a que se refere este 
artigo, não poderão incluir parcelas destinadas a encargos de arrendamento de ter-
ras, pagamento de terras, pagamento de dívidas vencidas ou recuperação de gastos 
realizados.

Art. 67. O crédito ao cedente, terá por base sua cota nos frutos, acrescida da que, 
aos preços considerados no instrumento contratual, lhe caberá, como retorno dos 
adiantamentos que deva fazer aos parceiros-outorgados.

§ 1o No caso de haver autorização irrevogável, numa das formas do parágrafo único 
do art. 56, poderá ser aumentado esse crédito, do valor correspondente às colheitas 
dos parceiros-outorgados.

§ 2o Se impraticável o consentimento dos parceiros, o crédito calculado com base 
no caput deste artigo, terá como garantia o penhor total dos frutos e produtos, inde-
pendentemente de anuência, mas sob compromisso, no instrumento de crédito, de 
ser entregue àquelas, em tempo oportuno, as respectivas cotas.

Art. 68. Na concessão de crédito aos arrendatários e parceiros outorgados, as insti-
tuições financeiras não poderão adotar, para cálculo do seu valor, preços inferiores aos 
mínimos oficiais para a colheita financiada, nem para o prazo de reembolso, período 
insuficiente para o escoamento do produto.

Art. 69. As operações de empréstimos e os contratos agropecuários de qualquer 
natureza, realizados através de órgãos oficias de crédito, para as atividades que dispu-
serem os planos aprovados e em funcionamento, deverão ser segurados na Companhia 
Nacional de Seguro Agrícola, nos termos do que dispõe o art. 91, § 2o, do Estatuto da 
Terra e sua regulamentação.

Art. 70. O arrendatário ou parceiro-outorgado responsável por empréstimo destinado ao 
financiamento de atividade rural, localizada em área determinada, não poderá substituí-la 
nem transferi-la sob qualquer modalidade a terceiros sem autorização do financiador.
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SEÇÃO III – Dos Incentivos

Art. 71. Aos beneficiados por este Regulamento, que provem cumprir no nível má-
ximo as disposições nele estatuídas, será facultado o atendimento, prioridade pelas 
instituições financeiras participantes do Sistema Nacional do Crédito Rural.

Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – IBRA – e o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento Agrário – INDA – reivindicarão junto ao Conselho 
Monetário Nacional, através da Coordenação Consultiva do Crédito Rural – (CCCR):

a) normas especiais de crédito e princípios de prioridade para os produtores que 
satisfaçam o disposto neste artigo;

b) sistemática que estenda às instituições financeiras privadas, as exigências deste 
artigo;

c) normas que estabeleçam renovação de crédito, quando casos fortuitos, não 
seguráveis, produzam a perda total ou parcial da produção objeto do financiamento.

Art. 72. O IBRA restabelecerá de comum acordo com o INDA, os incentivos que 
permitam venham a ser prestados preferencialmente através de cooperativas, para a 
assistência creditícia aos arrendatários e parceiros-outorgados.

CAPÍTULO V – Do Registro e do Controle dos Contratos Agrários
SEÇÃO I – Dos Registros Cadastrais

Art. 73. Será realizado pelo IBRA, nas épocas e locais indicados em Instrução de sua 
Diretoria, o levantamento dos dados relativos a arrendatários e parceiros, através de 
declaração do arrendatário ou do parceiro, que serão confrontadas com as informa-
ções fornecidas nas Declarações de Propriedade (art. 46, III, “c”, do Estatuto da Terra 
e art. 56 do Decreto no 58.891, de 31/3/1965).

§ 1o Quando o contrato agrário for celebrado por escrito, deverá a parte interes-
sada esclarecer, nas declarações de arrendatários e parceiros a forma do contrato se 
por instrumento público ou particular, data, local de assinatura e respectivo registro 
e demais informações constantes da Instrução a que se refere o Art. 75.

§ 2o A partir da data da Declaração de arrendatários e parceiros, as alterações 
contratuais deverão ser comunicadas ao IBRA, na forma da Instrução a que se refere 
o art. 75.



453Terras

§ 3o O levantamento de que trata este artigo, visa esclarecer às autoridades compe-
tentes sobre as formas dos contratos agrários, especialmente no tocante à observância 
das cláusulas obrigatórias e respectivas condições.

Art. 74. Por força de convênio celebrado com o IBRA os serviços de distribuição e 
coleta dos questionários bem como da transmissão das Instruções elaboradas pela 
Autarquia, para o respectivo preenchimento, ficarão a cargo das Prefeituras Municipais.

Art. 75. A Presidência do IBRA expedirá as normas para a implantação e atualização 
do registro cadastral dos contratos de uso temporário da terra.

Art. 76. Após exame a análise da Declaração de Arrendatário e de Parceiro, o IBRA 
emitirá os respectivos Certificados de Uso Temporário, que conterão as indicações 
básicas da ficha Cadastral correspondente.

§ 1o Pelo certificado, será cobrado uma Taxa de Serviço Cadastral, correspondente 
a 1/50 (um cinquenta avos), sobre o maior salário mínimo vigente no País, a ser paga 
pelo arrendatário e parceiro-outorgado.

§ 2o A partir de 1o de julho de 1967, será necessária a apresentação do Certificado 
de Uso Temporário para que o arrendatário e o parceiro-outorgado possam obter as 
vantagens e benefícios que são assegurados no Estatuto da Terra, especialmente os 
de acesso ao crédito rural nos termos da Lei no 4.829, de 1965 do seu Regulamento e 
das normas deste Decreto.

§ 3o Aos que, até 1o de janeiro de 1968, não tiverem apresentado a Declaração de 
Arrendatário ou de Parceiro, poderão fazê-lo na própria instituição financeira onde 
for solicitado o crédito rural.

SEÇÃO II – Do Controle e Fiscalização dos Contratos

Art. 77. Nas normas para a execução dos convênios firmados com as Prefeituras 
Municipais, o IBRA indicará as formas de atendimento das reclamações apresentadas 
pelos arrendatários e parceiros, com relação ao cumprimento dos contratos agrários, 
e a de seu encaminhamento aos órgãos da Autarquia.

Parágrafo único. O IBRA após verificação e exame das fichas cadastrais apresen-
tadas pelos arrendatários e pelos parceiros notificará por intermédio das Prefeituras 
Municipais, as partes interessadas quanto às exigências necessárias e a serem cumpridas 
para a perfeita integração dos contratos nos termos da lei.
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Art. 78. O IBRA poderá manter convênios com as Federações de Agricultura, os 
Sindicatos e as Federações de Trabalhadores na Agricultura, para possibilitar aos ar-
rendatários e parceiros, assistência jurídica, na defesa de seus interesses decorrentes 
dos contratos de uso temporário da terra.

Art. 79. O IBRA, através do levantamento de que trata o art. 73, exercerá o controle 
dos contratos agrários, especialmente com relação a observância de:

I – cláusulas obrigatórias, nos termos do art. 13;
II – uso temporário e suas limitações, estabelecidas no Regulamento.
§ 1o O não atendimento de exigências para o cumprimento das cláusulas e condi-

ções estabelecidas neste Regulamento, acarretará:
a) aos arrendatários ou parceiros-outorgantes, a perda de condições para a clas-

sificação de seus imóveis como Empresa Rural;
b) aos arrendatários ou aos parceiros-outorgados, a cassação do Certificado de 

Uso Temporário.
§ 2o As sanções previstas no parágrafo anterior perdurarão até que sejam cumpridas 

ou restabelecidas aquelas condições.

CAPÍTULO VI – Das Disposições Gerais e Transitórias
SEÇÃO I – Do Ajustamento e Adaptações dos Contratos em Vigor

Art. 80. A adaptação dos contratos existentes à data deste Regulamento, obedecerá 
ao seguinte:

I – convindo às partes, os contratos agrários em vigor poderão ser substituídos por 
novos, que atendam a todos os requisitos deste Regulamento;

II – se assim não convierem, não poderão ser renovados, sem que se ajustem às 
exigências da Leis números 4.504, de 1964, 4.947, de 1966 e deste Regulamento.

SEÇÃO II – Das Formas de Transição de Uso Temporário

Art. 81. Nos termos do art. 14 da Lei no 4.947, de 1966, o IBRA poderá permitir, após 
os necessários estudos em cada caso, e sempre a título precário nas áreas pioneiras 
do país, a utilização de terras públicas, sob qualquer das formas de uso temporário 
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previstos no Estatuto da Terra, bem como promover sua progressiva adaptação às 
normas estabelecidas na referida Lei e neste Regulamento.

§ 1o As terras públicas poderão, ainda, a título precário, ser dadas em arrendamento 
ou em parcela, quando:

a) razões de segurança nacional o determinarem;
b) áreas de núcleo de colonização pioneira, na sua fase de implantação, forem 

organizadas para fins de demonstração;
c) forem consideradas de posse pacífica, a justo título, reconhecida pelo Poder Público.
§ 2o Para os fins do disposto neste artigo, a União, os Estados e Municípios, ou qual-

quer entidade de direito público, terão como arrendadores ou parceiros-outorgantes to-
dos os direitos e obrigações estabelecidas no Estatuto da Terra e no presente Regulamento.

SEÇÃO III – Das Disposições Finais

Art. 82. O arrendatário e o parceiro poderão segurar suas lavouras, rebanhos e frutos 
da parceria, desde que financiados pelo Banco do Brasil, na Companhia Nacional de 
Seguro Agrícola contra os riscos que lhes são peculiares, nos termos da Lei no 4.430, 
de 1964 e de seu Regulamento baixado pelo Decreto número 55.801, de 1965.

Parágrafo único. O prêmio de seguro será pago na forma que for convencionada 
pelos contratantes.

Art. 83. As disposições deste Regulamento aplicam-se também, aos arrendatários 
e parceiros das áreas objeto de arrendamento ou parceria, nas faixas de serventia 
utilização ou posse, de entidades públicas ou privadas ou empresas concessionárias 
de serviços públicos.

Art. 84. Os contratos que regulam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro 
e parte percentual na lavoura cultivada, ou gado tratado, são considerados simples 
locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a direção dos traba-
lhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário do serviço a 
quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos a percepção do salário 
mínimo no cômputo das duas parcelas (art. 96, parágrafo único do Estatuto da Terra).

Art. 85. A todo aquele que ocupe, sob qualquer forma de arrendamento, por mais de 
5 (cinco) anos, um imóvel rural desapropriado em área prioritária de Reforma Agrária, 
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é assegurado o direito preferencial de acesso à terra, nos termos dos artigos 25, II, e 
95, XIII, do Estatuto da Terra, sendo esta condição levada em conta nas normas de 
seleção para fixação dos índices de propriedade para obtenção dos lotes a distribuir.

Art. 86. Os litígios judiciais entre arrendadores e arrendatários rurais, obedecerão ao 
rito processual estabelecido pelo art. 685, do Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as deci-
sões proferidas nos processos de que trata o presente artigo (art. 107 do Estatuto da Terra).

Art. 87. Excetuam-se do disposto nos arts. 93, II e III, e 95, XII, do Estatuto da Terra, 
os dispositivos especiais sobre arrendamento rural para a exploração da terra quando 
a produção destinar-se à atividade da agroindústria açucareira, de acordo com o que 
estabelecem as leis números 3.855, de 1941, e 6.969, de 1944.

Art. 88. No que forem omissas as Leis 4.504/1964, 4.947/1966 e o presente Regula-
mento, aplicar-se-ão as disposições do Código Civil, no que couber.

Art. 89. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Brasília, 14 de novembro de 1966; 145o da Independência e 78o da República.

H. CASTELLO BRANCO – Octavio Bulhões – L. G. do Nascimento e Silva – Roberto Campos

Decretado em 14/11/1966 e publicado no DOU de 17/11/1966.
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Decreto no 59.428/1966

Regulamenta os Capítulos I e II do Título II, o Capítulo II do Título 
III, e os arts. 81 – 82 – 83 – 91 – 109 – 111 – 114 – 115 e 126 da Lei 
no 4.504, de 30 de novembro de 1964, o art. 22 do Decreto-Lei no 22.239, 
de 19 de dezembro de 1932, e os arts. 9 – 10 – 11 – 12 – 22 e 23 da Lei 
no 4.947, de 6 de abril de 1966.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, 
do art. 87 da Constituição Federal,

DECRETA:

Colonização e outras formas de acesso à propriedade

CAPÍTULO I – Dos Princípios e Definições

Art. 1o A política de acesso à propriedade rural, a ser desenvolvida na forma es-
tabelecida na Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra) terá por 
objetivos primordiais:

I – promover medidas destinadas a melhorar a estrutura agrária do País;
II – vincular à propriedade, quem trabalha a terra agrícola satisfazendo normas 

sociofundiárias que mais se ajustem à dignificação da pessoa humana.

Art. 2o A obtenção dos meios de acesso à propriedade rural resultará de:
I – no caso do Poder Público:
a) desapropriação por interesse social;
b) compra e venda;
c) doação;
d) arrecadação dos bens vagos;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm
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e) permuta;
f) incorporação de terras devolutas vagas ou ilegalmente ocupadas;
II – no caso de iniciativa particular:
a) compra e venda;
b) doação;
c) permuta;
d) herança ou legado;
e) legitimação de posse.

Art. 3o Para o acesso à propriedade rural serão promovidas pelo Poder Público as 
seguintes medidas:

I – seleção e utilização de áreas onde se faça necessária a colonização, obedecida a 
regionalização estabelecida, pelo artigo 43 do Estatuto da Terra;

II – implantação de núcleos de colonização agrícola ou agroindustrial em terras 
que estejam incorporadas ou em processo de incorporação ao patrimônio público ou 
particular;

III – recrutamento e seleção de indivíduos ou famílias, dentro ou fora do território 
nacional, incluindo, quando for o caso, seu transporte, recepção, hospedagem e enca-
minhamento para colocação e definitiva integração nos núcleos referidos no inciso II;

IV – assistência e estímulo ao parceleiro rural, nas várias formas previstas no art. 73 
do Estatuto da Terra;

V – demais meios complementares previstos na legislação em vigor, incluindo a 
coordenação dos recursos destinados aos programas de colonização oficial.

Art. 4o Os órgãos competentes para promover a política de colonização, cuja metodo-
logia será fixada por atos normativos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária são:

I – o IBRA, nas áreas declaradas prioritárias, em conformidade com o disposto 
no 2o do art. 43 e no artigo 58 do Estatuto da Terra;

II – o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário nas regiões do País não 
incluídas em áreas prioritárias, nos termos da Lei número 4.504;

III – os Órgãos de Desenvolvimento Regional referidos na alínea “c” do § 2o art. 73 
do Estatuto da Terra e os demais órgãos de administração centralizada e descentralizada 
federais, interestaduais e estaduais, destinados a promover a colonização, observado 
o disposto no art. 58 § 1o da Lei no 4.504;

IV – entidades e fundações, nacionais e estrangeiras, de assistência técnica ou finan-
ceira que participem de projetos de colonização, e Empresas particulares que se habi-
litem para atividades colonizadoras, nos termos da Lei no 4.504, e deste Regulamento.
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§ 1o O IBRA poderá diretamente, ou através e acordos ou convênios com entidades 
públicas ou particulares, promover a transferência de populações de áreas prioritárias 
e sua fixação em outras regiões de atividades colonizadoras.

§ 2o Nas demais regiões, a transferência e fixação de populações serão coordena-
das pelo INDA, e executadas por este, pelos governos estaduais ou por entidades de 
valorização regional mediante convênios, conforme o disposto no § 1o do artigo 58 
do Estatuto da Terra.

Art. 5o Colonização é toda atividade oficial ou particular destinada a dar acesso à 
propriedade da terra e a promover seu aproveitamento econômico, mediante o exer-
cício de atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais, através da divisão em lotes 
ou parcelas, dimensionados de acordo com as regiões definidas na regulamentação do 
Estatuto da Terra, ou através das cooperativas de produção nela previstas.

§ 1o A colonização em áreas prioritárias terá por objetivo promover o aprovei-
tamento econômico da terra, preferencialmente pela sua divisão em propriedades 
familiares congregados os parceleiros em cooperativas ou mediante formação de 
cooperativas de colonização de tipo coletivo.

§ 2o A colonização com fins de povoamento e segurança nacional terá caráter 
pioneiro, devendo a área das parcelas ajustar-se, sempre que possível, às características 
das pequena e média empresas rurais, definidas nos termos da Lei, e em especial no 
§ 2o do art. 60 do Estatuto da Terra e sua regulamentação.

Art. 6o Nas regiões definidas nos incisos II e III do art.  43 do Estatuto da Terra, 
através da criação de propriedades familiares e pequenas e médias empresas rurais, 
a colonização visará:

a) ao aproveitamento de área cuja exploração seja inadequada e acarrete o uso 
predatório dos recursos naturais, ou cujos proprietários não disponham de meios para 
adoção de práticas conservacionistas;

b) ao aproveitamento de áreas incluídas em planos preferenciais de implantação 
de grandes obras de infraestrutura;

c) ao aproveitamento de áreas situadas nas bacias de irrigação de açudes públicos 
ou particulares;

d) ao aproveitamento de áreas de bacias hidrográficas que possibilitem o uso 
múltiplo de suas águas;

e) à fixação de migrantes ao longo dos eixos viários.
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Art. 7o O INDA poderá criar núcleos de colonização visando a fins especiais, e 
articular-se com o Ministério da Guerra para, com assistência militar, estabelecer tais 
unidades na fronteira continental.

Parágrafo único. As atividades colonizadoras desenvolvidas na faixa de 150 quilô-
metros ao longo das fronteiras do País deverão enquadrar-se em programas especiais 
de colonização a serem estabelecidas pelo IBRA, com a prévia audiência da comissão 
Especial da Faixa de Fronteiras.

Art. 8o Núcleos de Colonização é a unidade fundamental para o estabelecimento de 
agricultores, baseada na propriedade adequada à região considerada, dimensionada 
na forma do parágrafo único do art. 67 do Estatuto da Terra, e caracterizada por um 
conjunto de lotes rurais e urbanos, integrados por uma sede administrativa, serviços 
técnicos e comunitários.

Art. 9o Distrito de Colonização e a unidade constituída por três ou mais núcleos, 
contíguos ou proximamente interligados por vias públicas, subordinados a uma única 
chefia, e integrados por serviços gerais administrativos, técnicos e comunitários.

Art. 10. Parceleiro é todo aquele que tenha adquirido lotes ou parcelas em áreas 
destinadas à Reforma Agrária ou à colonização pública ou particular.

Art. 11. Administrador de núcleos ou de distrito de Colonização é o responsável pela 
implantação, coordenação e consolidação dos serviços ou atividades técnicas, admi-
nistrativas ou comunitárias das unidades de colonização, até a sua emancipação total.

Art. 12. Empresa particular de colonização é a pessoa física ou jurídica de direito 
privado, que tenha por finalidade promover o acesso à propriedade da terra e o seu 
aproveitamento econômico, por meio da divisão em propriedades adequadas à região 
considerada, ou do sistema cooperativo.

Art. 13. São consideradas formas complementares de acesso a propriedade da terra:
a) os loteamentos rurais destinados à urbanização, industrialização e formação 

de sítios de recreio;
b) os loteamentos rurais destinados à utilização econômica da terra através da 

exploração agrícola, pecuária, extrativa ou agroindustrial;
c) as áreas resultantes do desmembramento de imóveis rurais, cuja transferência 

a terceiros será financiada pelo IBRA na forma deste Regulamento;
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d) as novas parcelas resultantes do processo de remembramento de minifúndios.

CAPÍTULO II – Da Metodologia da Colonização
SEÇÃO I – Das Finalidades e Objetivos

Art. 14. O IBRA e o INDA são órgãos executores da colonização oficial, dotados 
em suas áreas de atuação, de prerrogativas de direção e fiscalização das atividades 
colonizadoras públicas ou particulares.

Art. 15. A colonização será executada em terras demarcadas e legalizadas, cujos títulos 
permitam a transferência jurídica de domínio e posse das parcelas, tendo em vista:

I – a exploração da terra sob as formas de propriedade familiar, de Empresa rural 
e de cooperativa;

II – a integração e o progresso econômico-social do parceleiro;
III – a conservação dos recursos naturais;
IV – a recuperação social e econômica de determinadas áreas;
V – a racionalização do trabalho agrícola.

Art. 16. Para a ocupação das parcelas dos núcleos de colonização serão recrutados, den-
tro ou fora do território nacional, indivíduos ou famílias de comprovada vocação agrícola.

Parágrafo único. As atribuições referentes à seleção de imigrantes são da competência 
do Ministério das Relações Exteriores, conforme diretrizes fixadas pelo Ministério da 
Agricultura através do INDA, em articulação com o Ministério do Trabalho e Previdên-
cia Social, cabendo também ao INDA a recepção e o encaminhamento dos imigrantes.

Art. 17. Os programas de colonização deverão ser executados com a utilização de 
terras públicas ou particulares agroeconomicamente aproveitáveis, e daquelas com 
acentuada ocorrência de minifúndios ou de latifúndios, verificadas em qualquer caso, 
as seguintes condições:

a) existência de estudos básicos de avaliação dos recursos naturais;
b) existência de mercados internos ou de centros de exportação a distâncias eco-

nômicas;
c) condições de salubridade e saneamento;
d) existência de fluxo migratório natural;
e) existência de precárias relações de trabalho e baixa produção.
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SEÇÃO II – Da Organização da Colonização

Art. 18. Os programas de colonização serão baseados na formação de grupamentos 
de lotes em núcleos de colonização e, destes em distritos, quando for o caso.

Art. 19. Os lotes de colonização, nos termos e condições estabelecidas neste Regu-
lamento, podem ser:

I – Parcelas – quando se destinarem ao trabalho agrícola do parceleiro e de sua 
família, cuja moradia, quando não for no próprio local, terá de ser no centro da co-
munidade a que correspondam;

II – Urbanos – quando se destinarem a constituir o centro da comunidade, incluindo:
a) as residências dos trabalhadores dos vários serviços implantados nos núcleos 

ou distritos e eventualmente a dos próprios parceleiros;
b) as instalações necessárias à localização dos serviços administrativos essenciais, 

bem como das atividades cooperativas, comerciais, artesanais e industriais.
§ 1o A área das parcelas será determinada quando da elaboração do projeto res-

pectivo de colonização, em função de sua destinação agrícola, do mínimo de força 
de trabalho exigido para a constituição da propriedade familiar e das condições geo-
econômicas da região.

§ 2o A área dos lotes urbanos será determinada em função das posturas municipais 
adotadas para a região, procurando-se, sempre que possível, sua adequação ao cha-
mado tipo “pararrural”, a fim de permitir sua utilização em atividades hortigranjeiras, 
de caráter doméstico.

Art. 20. Serão consideradas de reserva ou de uso coletivo dos núcleos de colonização, 
as áreas que:

a) contenham riquezas minerais explotáveis;
b) por suas características topográficas e ecológicas não possuam condições de 

aproveitamento imediato;
c) sejam necessárias à conservação dos recursos naturais;
d) devam ser protegidas e preservadas para fins educativos, cênicos, recreativos 

ou turísticos;
e) destinem-se a atividades agropecuárias ou florestais em escala organizada.

Art. 21. Escolhida a área para o núcleo, deverá ser elaborado o respectivo anteprojeto 
que, em linhas gerais, conterá:
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I – caracterização sumária dos aspectos físicos da área, incluindo:
a) denominação e localização;
b) topografia, superfície e limites;
c) vias de acesso e comunicações;
d) índices climáticos;
e) cobertura vegetal;
f) solos;
g) hidrologia;
II – esquema da organização proposta para a área incluindo:
a) objetivos sociais e econômicos;
b) número de unidades e tipos de parcelas, e respectiva exploração econômica, no 

caso de exploração parcelada;
c) indicação das obras de infraestrutura e dos serviços essenciais a serem instalados 

nos centros comunitários;
d) organização técnico-administrativa prevista para a implantação e administração 

do conjunto;
III – características sociais, econômicas e financeiras incluindo:
a) estrutura da cooperativa ou de outros órgãos de assistência aos parcelerios;
b) condições de mercado e possibilidades de comercialização da produção;
c) custo provável dos investimentos, seu esquema de aplicação e demonstração da 

rentabilidade e viabilidade do projeto;
d) fontes de financiamento;
e) formas de adjudicação das parcelas;
IV – justificação econômica e social do projeto, com base na relação entre custos 

e benefícios, diretos e indiretos.
Parágrafo único. Na formulação do anteprojeto será exigida a fixação de prazo 

para apresentação do projeto, nas condições previstas no presente Regulamento e 
instruções respectivas.

Art. 22. São condições para aprovação e registro do projeto, além do detalhamento 
do anteprojeto e de atendimento das exigências feitas para sua aprovação, a satisfação 
das seguintes obrigações mínimas:

I – levantamento socioeconômico da área;
II – tipos e unidades de exploração econômica perfeitamente determinados e 

caracterizados;
III – valor e modalidade de amortização de cada tipo de lote;
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IV – organização territorial da área, por meio de plano de parcelamento ou coo-
perativo, incluindo:

a) locação de estradas de acesso, de penetração e caminhos vicinais;
b) divisão em lotes e forma de execução de respectivo piqueteamento;
V – inclusão, nos núcleos-sede de distritos de colonização, dos seguintes serviços 

e equipamentos:
a) instalações, incluindo residências destinadas ao pessoal técnico-administrativo 

e aos trabalhadores em geral;
b) serviço educacional de níveis elementar e médio; assistência médico-hospitalar, 

recreativa e religiosa;
c) cooperativas mistas agrícolas, incluindo instalações para beneficiamento dos 

produtos, máquinas, instrumentos e material agrícola em geral para revenda aos 
parceleiros;

d) campos de demonstração, multiplicação e experimentação destinados a culturas 
ou criações próprias da região ou de outras economicamente aconselháveis, incluindo 
lotes-padrão segundo orientação contida no projeto;

VI – inclusão nos núcleos, quando agregados a distritos de colonização, de um 
centro comunitário abrangendo:

a) serviço educacional de nível elementar;
b) posto de saúde ou ambulatório;
c) cooperativa para atendimento aos parceleiros;
VII – os núcleos de colonização quando instalados em áreas isoladas, deverão conter 

o mínimo compatível com os serviços essenciais previstos no projeto respectivo, ao 
nível do distrito.

Art. 23. A criação dos núcleos federais de colonização será efetivada através de ato 
da Diretoria do IBRA ou do INDA, conforme o caso, após aprovação do anteprojeto.

Art. 24. A delimitação da jurisdição de cada núcleo federal de colonização, e sua 
vinculação a um distrito de colonização, se for o caso, serão fixados quando da elabo-
ração do projeto respectivo, sujeitos a modificações por ato da administração superior, 
quando conveniente.

Parágrafo único. As dimensões mínimas e máximas de áreas e os limites máximo 
e mínimo do número de parcelas dos núcleos federais de colonização serão fixados 
em instruções a serem baixadas pelo IBRA.
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Art. 25. Os núcleos e distritos federais de colonização, para execução e controle de suas 
atividades técnico-administrativas, deverão dispor, basicamente, dos seguintes setores:

I – de atividades administrativas, incluindo a recepção e encaminhamento dos 
parceleiros;

II – de organização comunitária;
III – de promoção agrária, incluindo capacitação dos parceleiros e assistência 

técnica.
Parágrafo único. Devido à transitoriedade dos empreendimentos da colonização 

federal, o pessoal em serviço nos núcleos e distritos será em princípio, de caráter 
temporário.

Art. 26. O núcleo ou distrito de colonização federal será administrado por profis-
sional qualificado que, devidamente credenciado, representará o Poder Público na 
área do projeto.

§ 1o Quando da implantação do empreendimento, com base no cronograma geral 
do projeto, o administrador promoverá a execução de cada etapa, assim como a prévia 
montagem dos projetos de execução.

§ 2o O núcleo ou distrito de colonização contará com equipes interdisciplinares, 
que, sob a coordenação do administrador, se responsabilizarão pela implantação e 
consolidação do projeto e dos serviços nele previstos, até sua definitiva transferência 
à cooperativa.

§ 3o Até a emancipação do empreendimento, deverá a equipe administrativa residir 
na área do núcleo ou distrito.

§ 4o As cooperativas e associações de parceleiros existentes na área, ou a serem or-
ganizadas, deverão integrar-se progressivamente na implantação do empreendimento.

Art. 27. O núcleo ou distrito de colonização será considerado:
a) em início de implantação, quando executados os serviços e obras básicos previs-

tos no projeto, incluindo lotes demarcados, estradas, pontes e serviços comunitários;
b) com a implantação consolidada, quando, além de satisfazer as condições da 

alínea anterior, possuir todas as parcelas efetivamente ocupadas e cultivadas;
c) emancipado, quando além de satisfazer as condições das alíneas anteriores, 

tenha dois terços das parcelas com mais de cinco anos de assinatura do respectivo 
instrumento de promessa de compra e venda, e a comunidade esteja social e economi-
camente apta a se desenvolver, dispondo de uma organização interna que lhe assegure 
uma vida administrativa própria.



466 Coleção Ambiental

Art. 28. A emancipação dos núcleos e distritos federais de colonização será declarada 
por ato da Diretoria do IBRA ou do INDA, conforme o caso, e acarretará sua integração 
na vida autônoma do respectivo Município ou Estado.

Parágrafo único. Os núcleos vinculados a um distrito de colonização, poderão, 
quando conveniente, ser emancipados isoladamente.

Art. 29. O custo operacional do núcleo ou distrito de colonização será, na fase de 
consolidação da implantação, transferido, progressivamente, aos proprietários das 
parcelas, através de cooperativas ou outras entidades que os congreguem.

CAPÍTULO III – Das Cooperativas em Programas de Colonização

Art. 30. A cooperativa de colonização do tipo de exploração coletiva caracteriza-se 
pelo trabalho conjunto de seus associados, em atividades de cultivo, extração, criação 
e industrialização rural, em terras ou imóveis que possua, e com recursos próprios ou 
obtidos através de financiamento.

Art. 31. A cooperativa de colonização ou de produção agrícola de tipo coletivo rea-
lizará seu objetivo em função de programação que obedeça à metodologia e demais 
disciplinas estabelecidas pelo IBRA, e atenda aos seguintes princípios:

a) o capital da cooperativa será calculado em função dos recursos financeiros ne-
cessários à aquisição de terras e imóveis destinados à exploração comum, bem como 
aos investimentos produtivos e à legalização de títulos de propriedade, obrigando-se 
a cooperativa a lançar na conta-corrente do livro de matrícula dos associados, as 
quotas-partes do capital correspondentes a cada um deles;

b) a produção colhida e elaborada, os bens e instrumentos de produção, a pro-
priedade e o uso das terras e imóveis pertencem à empresa, sendo indivisíveis entre 
os associados, mesmo em caso de liquidação da sociedade;

c) em caso de dissolução da sociedade, depois de restituídos o capital e juros de 
seus associados, e de liquidados os compromissos e obrigações contraídos, o seu patri-
mônio residual será transferido a outra organização congênere registrada no IBRA, ou 
incorporado ao Fundo Nacional de Reforma Agrária, pela forma que melhor consulte 
aos interesses sociais;

d) o regime de trabalho atenderá à programação anual de atividades, mediante 
atribuição, a cada associado, de encargos e tarefas específicas de acordo com sua ca-
pacitação profissional;
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e) a título de participação antecipada nas sobras financeiras do exercício, cada 
associado receberá uma quota mensal de adiantamento em dinheiro, correspondente 
ao trabalho realizado, segundo critério previamente estabelecido pela administração;

f) procedido o balanço anual com dedução das despesas de administração, das taxas 
de amortização dos investimentos, das percentagens destinadas aos fundos previstos 
no estatuto, o saldo será rateado entre os associados proporcionalmente ao valor dos 
adiantamentos recebidos durante o exercício, com ressalva do que dispõe o art. 19 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto no 58.197, de 15 de abril de 1966.

Art. 32. A cooperativa de colonização do tipo de exploração individual, dividirá a 
terra em lotes ou parcelas, com observância da metodologia estabelecida pelo IBRA.

§ 1o Os associados são obrigados a entregar à cooperativa, parte ou a totalidade 
de sua produção, na forma contratual convencionada, para ser comercializada pela 
mesma, mediante garantia de melhor preço nas liquidações e participação dos mesmos 
associados nas sobras do exercício, em razão de seu movimento operacional.

§ 2o Aplica-se a este tipo de cooperativa, no que couber, o procedimento geralmen-
te adotado nas cooperativas de vendas em comum quanto a composição do capital 
formação de fundos financeiros e liquidação da sociedade.

Art. 33. A Cooperativa Integral de Reforma Agrária definida no Estatuto da Terra e 
no Regulamento aprovado pelo Decreto no 58.197, de 15 de abril de 1966, obedecerá 
ao que neles se dispõe, e mais aos seguintes princípios, como alternativas de solução:

a) no caso de o projeto de colonização abranger área que, por sua extensão, possa 
dificultar o acesso de associados a seus serviços, a administração será descentraliza-
da através de postos para distribuição de artigos de consumo pessoal, doméstico e 
profissional e recebimento de produção destinados à comercialização centralizada;

b) quando a descentralização for justificada, a administração da CIRA, com anu-
ência do delegado do IBRA, delegará competência a uma comissão executiva local, 
integrada no mínimo por três associados, para que assuma a responsabilidade da gestão 
delegada, ou contratará para isso gerentes, associados ou não, que se comprometerão 
a prestar contas em prazos a serem estabelecidos;

c) sempre que houver conveniência na descentralização dos serviços através da 
gestão delegada ou contratada, o núcleo local ou regional de parceleiros atendidos pelos 
postos, reunir-se-á em assembleias seccionais mensais, para debate de seus problemas 
e encaminhamento de sugestões à administração central.
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Art. 34. É licita a integração dos diversos tipos de cooperativas em cooperativas 
centrais ou em federações específicas, mediante prévia aprovação do IBRA.

Parágrafo único. Qualquer que seja a categoria da cooperativa comprometida com 
programas de colonização e reforma agrária, seu registro será feito no INDA, com 
prévia audiência do IBRA.

Art. 35. Somente quando se verificar a contribuição financeira do Poder Público, 
designará o IBRA um delegado para atuar junto à CIRA, com as atribuições previstas 
no Regulamento, aprovado pelo Decreto número 58.197, de 15 de abril de 1966, e no 
estatuto-padrão aprovado pela Diretoria Plena do IBRA.

Parágrafo único. Nos demais casos a atuação governamental efetivar-se-á através 
da fiscalização geral sobre as empresas colonizadoras e cooperativas, realizada, isolada 
ou cumulativamente, pelo IBRA e pelo INDA.

Art. 36. Caberá ao IBRA, ao INDA e a outras instituições e empresas que atuem em 
colonização, estabelecer em cada caso concreto o cronograma e o procedimento para 
a transferência dos bens e dos serviços de infraestrutura de seus projetos às coopera-
tivas neles existentes.

Parágrafo único. Em todos os casos de execução integral ou parcial de projetos de 
colonização, caberá às cooperativas assumir direta e, imediatamente, a prestação dos 
seguintes serviços:

a) fornecimento de gêneros alimentícios, vestuários e artigos de uso pessoal e 
doméstico;

b) fornecimento de insumos reclamados pela atividade profissional dos parceleiros 
associados;

c) manutenção, por conta própria ou mediante convênio com entidades públicas 
e privadas, de campos de demonstração de práticas agrícolas e de produção de mudas 
e sementes selecionadas para suprimento aos associados;

d) organização do serviço de transporte da produção dos associados, de suas par-
celas para os postos e depósitos, e destes para os mercados de consumo;

e) contratação de operações de crédito e seguro para financiamento das safras e de 
melhorias nas parcelas dos associados, bem como para seus investimentos próprios 
segundo previsão contida nos projetos de colonização.

Art. 37. As empresas particulares de colonização são obrigadas a incluir em seus 
projetos a organização de cooperativas mistas na forma do Decreto no 22.239, de 19 de 
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dezembro de 1932, de modo a lhes assegurar condições de sobrevivência econômica 
em nível satisfatório, depois da execução dos mesmos projetos.

Parágrafo único. Se tais empresas já possuírem serviço de fornecimento de gêneros de 
consumo e de material de uso profissional, deverão transferi-lo às cooperativas referidas 
neste artigo pela forma contratual mais adequada à salvaguarda dos interesses das partes.

Art. 38. Quando se tratar de CIRA que assuma imediatamente, ou venha posterior-
mente a assumir, mais atribuições do que as mínimas estabelecidas no parágrafo único 
do art. 36, o IBRA se obrigará a selecionar e capacitar gerentes técnicos para as suas 
unidades industriais ou de infraestrutura, e a custear sua contratação até a data em 
que for declarada a emancipação dos respectivos núcleos.

Parágrafo único. Constará obrigatoriamente dos contratos de locação de serviço de 
gerentes técnicos de unidades industriais ou de infraestrutura, o compromisso de eles 
treinarem pessoal próprio da CIRA para dar continuidade às suas atividades quando 
vencerem os respectivos contratos.

CAPÍTULO IV – Do Financiamento e do Seguro em Programas da Colonização
SEÇÃO I – Dos Órgãos Financiadores

Art. 39. A colonização oficial ou particular contará para os estudos e a execução de 
seus projetos, inclusive para fins de Reforma Agrária, com a assistência creditícia dos 
órgãos que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural, enumerados no art. 7o da 
Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965 e do art. 8o do Regulamento da mesma lei, 
aprovado pelo Decreto número 58.380, de 10 de maio de 1966.

Art. 40. Os recursos destinados ao financiamento dos projetos de colonização são 
originários do Fundo Nacional de Reforma Agrária, das contribuições financeiras dos 
órgãos e entidades de valorização regional vinculados ao IBRA por convênio, bem 
como dos proporcionados pelo Sistema Nacional de Crédito Rural na forma prevista 
no art. 16 da Lei número 4.829, de 5 de novembro de 1965.

Art. 41. As operações de crédito rural que forem realizadas pelo IBRA e pelo INDA, 
diretamente ou através de convênios, obedecerão às modalidades do crédito orien-
tado, aplicadas às finalidades previstas na Lei número 4.504, de 30 de novembro de 
1964.
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Art. 42. Além da forma de crédito orientado, o Sistema Nacional de Crédito Rural aten-
derá, à modalidade de crédito especial para financiamento de programas de distribuição 
de terras, na forma prevista no art. 15 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 58.380, 
de 10 de maio de 1966.

Art. 43. O INDA e o IBRA, em colaboração com os órgãos do Ministério da Agricultura, 
o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central da República do Brasil, promoverão as 
medidas legais necessárias à maior difusão do crédito rural tecnificado, inclusive a fixação 
de norma de contrato padrão de financiamento que assegura proteção ao agricultor em 
todas as fases de sua atuação.

§ 1o Dentre as modalidades e facilidades operacionais para assistência a parceleiros, 
a outros agricultores e a suas cooperativas, deverão ser incluídos, os descontos de títulos 
oriundos de operações de financiamento ou de venda de produtos, máquinas, imple-
mentos e utilidades agrícolas necessárias ao custeio de safras, construção de benfeitorias 
e melhoramentos fundiários.

§ 2o As autoridades monetárias poderão determinar que, dos depósitos compulsórios 
dos bancos particulares, à sua ordem, sejam deduzidas as quantias a serem utilizadas em 
operações de crédito rural.

Art. 44. Sem prejuízo de outras atribuições legais de sua competência, os órgãos inte-
grantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, atuarão como entidades financiadoras 
nas operações de compra e venda de lotes rurais, tanto nos programas oficiais como nos 
das Empresas particulares de colonização com projetos registrados.

Art. 45. A assistência creditícia de que trata o artigo anterior compreenderá financia-
mentos destinados aos seguintes fins:

a) aquisição de pequenas propriedades rurais situadas em regiões propícias à coloniza-
ção e que apresentam condições favoráveis à exploração em qualquer de suas modalidades;

b) aquisição de áreas adequadas à colonização para o fim de loteamento e venda;
c) custeio da medição, demarcação, tapumes, construção de benfeitorias, obras de 

irrigação, açudagem, força e luz, saneamento e outra que forem indispensáveis ao lotea-
mento, à formação e exploração da propriedade rural em núcleos de colonização, cujos 
planos se enquadrem na metodologia e orientação técnica do IBRA;

d) formação de culturas permanentes e temporárias recomendáveis ao melhor apro-
veitamento de tais áreas, segundo programação estabelecida nos respectivos projetos de 
colonização;
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e) aquisição de móveis, utensílios, animais de serviços, plantéis de criação, máquinas 
agrícolas, viaturas, sementes, adubos, inseticidas, fungicidas e outros bens ou utilidades 
necessários à fixação de parceleiros e agricultores nas propriedades;

f) construção de estradas internas ou de acesso às vias de comunicação necessárias 
ao transporte da produção dos imóveis financiados;

g) deslocamento, transporte e colocação de agricultores nacionais ou estrangeiros, 
mediante planos aprovados pelo IBRA ou pelo INDA, conforme o caso;

h) despesas de manutenção de parceleiros e suas famílias até o término da colheita 
da segunda safra, após sua fixação nas parcelas ou lotes a que se destinarem;

i) construção ou custeio de obras de assistência social e religiosa, inclusive escolas 
e ambulatórios indispensáveis ao bem-estar moral e à saúde individual dos parceleiros 
localizados em núcleos de colonização;

j) despesas de organização e instalação das Cooperativas Integrais de Reforma 
Agrária a serem implantadas nas áreas prioritárias a que se refere o art. 43 do Estatuto 
da Terra ou de outras cooperativas de parceleiros e trabalhadores localizados em núcleos 
de colonização;

l) fomento e organização de empresas de colonização que observem a política de 
colonização, inclusive no que tange à imigração dirigida;

m) recuperação do capital aplicado em qualquer dos fins indicados, por empresas 
de imigração e colonização nacionais ou estrangeiras, desde que os recursos deferidos 
se destinem a novos investimentos da mesma natureza ou enquadrados nas atividades 
imigratórias ou colonizadoras;

n) exploração de imóveis rurais em moldes de colonização, por agricultores ou 
criadores que se proponham a executá-la mediante planos e orçamentos elaborados ou 
aprovados pelo IBRA ou pelo INDA, conforme o caso.

SEÇÃO II – Do Financiamento de Projetos Específicos

Art. 46. Para o financiamento de projetos de colonização, é indispensável que os órgãos 
financiadores exijam previamente a comprovação do registro das empresa colonizadoras 
e a apresentação dos respectivos projetos aprovados pelo IBRA.

Art. 47. O IBRA utilizará os Títulos da Dívida Agrária para financiar as desapropriações 
amigáveis para fins de desmembramento de áreas de grandes propriedades rurais, cujos 
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proprietários espontaneamente desejem colaborar na redistribuição da propriedade 
fundiária agrícola.

§ 1o As instituições financeiras que se interessarem pela administração dos finan-
ciamentos resultantes deste tipo de atividade operacional, dela participarão através 
de suas Carteiras de Crédito Rural, mediante contabilização explícita que facilite seu 
controle e verificação em qualquer tempo.

§ 2o O projeto de desmembramento e seu plano de aproveitamento dependerão de 
prévia aprovação pelo IBRA e, somente depois de cumprida esta formalidade, poderão 
ser objeto de estatuto e atendimento pelas instituições financeiras.

SEÇÃO III – Do Financiamento Cooperativo

Art. 48. O financiamento do IBRA às Cooperativas Integrais de Reforma Agrária 
que se integrem em programas de colonização, revestir-se-á da forma de contribuição 
financeira por conta do Fundo Nacional de Reforma Agrária.

§ 1o O valor da contribuição financeira dependerá do vulto do empreendimento, 
da possibilidade de obtenção de crédito, empréstimo ou financiamento externo e 
outras facilidades, e será levado à conta do Fundo de Implantação da própria CIRA.

§ 2o A contribuição financeira do IBRA que não constituir financiamento espe-
cífico, terá a forma de investimento sem recuperação direta, considerada a finalidade 
social e econômica desse empreendimento.

§ 3o Quando o empreendimento resultante do projeto de Reforma Agrária tiver 
condições de vida autônoma e for decretada sua emancipação, incorporar-se-á ao 
patrimônio da CIRA o fundo referido no § 1o deste artigo.

§ 4o Na forma do art. 10 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 58.197, 
de 15 de abril de 1966, até que se declare a emancipação da unidade de colonização, 
manterá o IBRA um delegado junto ao Conselho de Administração da CIRA, com 
atribuição, inclusive, para autorizar e fiscalizar a aplicação dos recursos postos à sua 
disposição pelo mesmo instituto.

Art. 49. Quando se tratar de assistência creditícia normal, o financiamento será 
preferencialmente feito pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de acordo com 
as normas traçadas pela entidade de crédito rural.

Art. 50. Nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, a assistência creditícia aos parce-
leiros e demais agricultores, será prestada preferencialmente através das cooperativas.
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Parágrafo único. Idêntico procedimento será, sempre que possível, adotado nas 
demais regiões para a assistência aos pequenos e médios proprietários.

SEÇÃO IV – Do Financiamento ao Trabalhador Rural

Art. 51. O trabalhador rural terá direito a um empréstimo, pelo Fundo Nacional de 
Reforma Agrária, para aquisição de lote urbano ou rural destinado a seu trabalho e 
de sua família, em projeto de colonização particular.

§ 1o O valor do empréstimo não excederá o do salário mínimo anual da região em 
que o trabalhador estiver localizado, e será concedido ao prazo de vinte anos e à taxa 
anual de juros de 6% (seis por cento).

§ 2o Poderão acumular o empréstimo de que trata este artigo, dois ou mais traba-
lhadores rurais que se entenderem para aquisição de propriedade de área superior à 
que estabelece o inciso II do art. 4o do Estatuto da Terra, sob administração comum 
ou em forma cooperativa, mas, neste caso, com a exigência do mínimo de sete pessoas.

Art. 52. Os trabalhadores rurais que pretendam adquirir terra na forma do artigo 
anterior deverão ser apresentados por sindicatos rurais, cooperativas agrícolas ou 
Comissões Agrárias, mediante atestado de exercício de atividade agrícola pelo prazo 
mínimo de dois anos.

SEÇÃO V – Dos Seguros na Colonização

Art. 53. Será exigido nos contratos de compra e venda o seguro de renda temporária 
dos agricultores que se habilitarem à aquisição de terra para seu trabalho em projetos 
de colonização oficial ou particular.

Art. 54. Nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, as autoridades monetárias reco-
mendarão aos órgãos que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural, a celebração 
concomitante de contratos de financiamento e de seguro agrícola, garantindo culturas, 
safras, colheitas, rebanhos e plantéis.

§ 1o Os contratos a que se refere este artigo deverão ser segurados na Companhia 
Nacional de Seguro Agrícola que, para este fim, assinará convênios com cada um dos 
agentes financeiros que integram o referido sistema.
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§ 2o Os convênios serão específicos para cada modalidade de seguro agrícola ou 
pecuário e subordinados às regiões nas quais a CNSA esteja em condições de aceitar 
o risco.

§ 3o Para os fins do disposto no parágrafo anterior, a CNSA apresentará antecipa-
damente ao IBRA, ao INDA e aos estabelecimentos integrantes do Sistema Nacional de 
Crédito Rural, programas de cobertura compatíveis com sua capacidade operacional e 
destinados, tanto às áreas prioritárias de Reforma Agrária, como às regiões nas quais a 
produção agropecuária represente fator essencial de desenvolvimento.

Art. 55. O seguro limitar-se-á ao valor do financiamento, sendo obrigatória a instituição 
de órgão financiador como beneficiário do seguro até a concorrência de seu crédito.

Art. 56. Os prêmios de seguro serão financiados e incorporados, como despesa de 
custeio, aos respectivos contratos de mútuo.

Art. 57. As condições das apólices e respectivas tarifas de prêmio de seguro agrícola 
serão elaboradas pelo CNSA em colaboração como o Instituto de Resseguros do Brasil, 
aprovadas pelo Departamento Nacional de Seguros e Capitalização e postas em vigor 
mediante portaria do Ministro da Agricultura.

Parágrafo único. Quando solicitados pela CNSA, o IBRA e o INDA representar-
-se-ão em comissões ou grupos de trabalho constituídos para estudo e elaboração das 
condições a que se refere este artigo.

Art. 58. As operações de seguro agrícola serão planejadas em diversas modalidades, 
tendo em vista a diversidade e a natureza dos riscos a segurar, a ocorrência de concen-
tração de lotes com homogeneidade de tipos de exploração nos Núcleos de Colonização, 
a técnica seguratória pertinente à matéria, e, ainda, a capacidade do mercado segurador 
brasileiro.

Art. 59. Nos convênios a que se refere o art. 54 deste Regulamento, será estabelecido 
a quem ficarão afetas as inspeções de risco e a verificação de sinistros.

Parágrafo único. Nas regiões em que a CNSA não puder efetivar, diretamente, as 
inspeções de que trata este artigo, elas serão feitas sob a responsabilidade do IBRA, do 
INDA, dos próprios agentes financiadores ou, ainda, de órgãos subordinados às Se-
cretarias ou Departamentos de Agricultura estaduais, sempre mediante compensação 
financeira adequada por parte da CNSA.
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Art. 60. Os agentes financiadores deverão enviar à CNSA, mensalmente, um resumo 
dos financiamentos concedidos, como subsídio aos estudos que deverão ser procedidos 
para a implantação ou aperfeiçoamento do seguro respectivo.

Art. 61. O excesso de investimento aplicado na atividade agropecuária e que ultrapassar 
o valor do financiamento concedido, poderá ser motivo da emissão de apólice comple-
mentar de seguro agrícola para resguardo do interesse do segurado.

Art. 62. São válidas para as operações que resultarem dos convênios a que se refere o art. 
54 deste Regulamento, as disposições contidas nas Leis nos 2.168, de 11 de janeiro de 1954, e 
4.430, de 20 de outubro de 1964, e ainda, no Decreto no 55.801, de 26 de fevereiro de 1965.

Art. 63. Dentro do prazo de noventa dias, contado a partir da data da publicação deste 
Regulamento, o IBRA e a CNSA deverão assinar os convênios com cada um dos agentes 
financiadores que concedam financiamentos à agricultura e à pecuária, nas regiões con-
sideradas como áreas prioritárias de Reforma Agrária.

CAPÍTULO V – Da Colonização Oficial

Art. 64. As parcelas em projetos e colonização federal serão atribuídas a pessoas que, 
sendo maiores de 21 e menores de 60 anos, preencham as seguintes condições:

I – não sejam:
a) proprietários de terreno rural;
b) proprietários de estabelecimento de indústria ou comércio;
c) funcionários públicos e autárquicos, civis e militares da administração federal, 

estadual ou municipal;
II – exerçam, ou queiram efetivamente exercer, atividades agrárias e tenham compro-

vada vocação para seu exercício;
III – comprometam-se a residir com sua família na parcela, explorando-a direta e 

pessoalmente;
IV – possuam boa sanidade física e mental e bons antecedentes;
V – demonstrem capacidade empresarial para gerência do lote na forma projetada.

Art. 65. Atendidas as condições mencionadas no artigo anterior, as parcelas serão atri-
buídas de acordo com a seguinte ordem de preferência:
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a) ao proprietário do imóvel desapropriado;
b) aos que residirem no imóvel desapropriado, incluindo posseiros, assalariados, 

arrendatários ou trabalhadores rurais;
c) aos agricultores cujas propriedades não alcançarem a dimensão da propriedade 

familiar da região;
d) aos agricultores cujas propriedades sejam comprovadamente insuficientes para 

o sustento próprio e o de sua família;
e) aos trabalhadores sem terra que desejem se radicar na exploração da terra.

Art. 66. A alienação de qualquer parcela será feita por instrumento de promessa de 
compra e venda com cláusulas especiais de colonização.

Art. 67. O custo de cada parcela será calculado em função dos investimentos neces-
sários à implantação do núcleo, nele se incluindo o preço pago pela desapropriação e 
o das valorizações resultantes das obras de infraestrutura incorporadas no respectivo 
projeto e das benfeitorias específicas para cada parcela.

§ 1o Do custo será excluído o valor das obras de caráter público, como estradas 
não vicinais, pontes e serviços comunitários.

§ 2o Quando da localização do parceleiro, será assinado o correspondente con-
trato de colonização e de promessa de compra e venda da parcela onde se incluirão 
as seguintes cláusulas:

a) atendimento à orientação técnica com vistas à sua plena capacitação profis-
sional;

b) obrigatoriedade de filiação à Cooperativa Integral de Reforma Agrária que 
funcione na área, no caso de área prioritária;

c) obrigatoriedade do seguro de renda temporário;
d) faculdade de antecipar a liquidação do débito, sem prejuízo do disposto na 

alínea “a” deste parágrafo;
e) rescisão do contrato em caso de não demonstrar capacidade profissional durante 

o período de carência de dois anos, a contar da data de sua localização na parcela;
f) admissão de cláusulas aditivas de novas obrigações resultantes de obras e ben-

feitorias que venham a ser progressivamente incorporadas às parcelas;
g) pagamento de taxas de melhoria por serviços assistenciais que proporcionem 

aumento dos índices de produtividade;
h) rescisão contratual por falta continuada do pagamento das amortizações, res-

salvados os casos de calamidade e doenças, a critério da Administração do núcleo;
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i) proibição de fracionamento do lote, mesmo em caso de sucessão.
§ 3o Quando se tratar de aquisição de lote urbano, o promitente comprador 

também assinará contrato de promessa de compra e venda, no qual, além de outras 
condições a serem previstas em instruções do IBRA, serão consignadas as seguintes:

a) obrigação de iniciar a construção do imóvel para residência ou instalação de 
sua atividade profissional no prazo de seis meses a contar da assinatura do contrato;

b) faculdade de antecipar a liquidação do débito, sem prejuízo de subordinação 
a condições que forem estabelecidas em benefício da comunidade;

c) rescisão do contrato no caso de não dar cumprimento ao disposto na alínea 
“a” deste parágrafo, ressalvados os casos excepcionais a critério da Administração 
do núcleo;

d) pagamento de taxas de melhoria por serviços assistenciais que promovam o 
bem-estar da comunidade;

e) rescisão do contrato por falta de pagamento das amortizações ressalvados os 
casos excepcionais a critério da Administração do núcleo.

Art. 68. As amortizações dos débitos assumidos pelos parceleiros serão satisfeitas 
no prazo máximo de vinte anos, sendo permitido o reajustamento das prestações nas 
condições estipuladas no art. 109 do Estatuto da Terra.

§ 1o As modalidades de amortização serão estipuladas quando da apresentação 
do projeto e em função da destinação econômica das parcelas.

§ 2o O limite máximo das taxas será o fixado em lei.

Art. 69. Os oficiais do Registro de Imóveis ao inscreverem os contratos de promessa 
de compra e venda, celebrados de acordo com a lei vigente, declararão expressamente 
que os valores deles constantes são meramente estimativos, estando sujeitos, como 
as prestações mensais, às correções de valor determinadas em lei.

§ 1o Mediante requerimento firmado por qualquer das partes contratantes, acom-
panhado da publicação oficial de índice de correção aplicado, os oficiais do Registro 
de Imóveis averbarão, à margem das respectivas inscrições, as correções de valor 
determinadas por lei, com indicação do novo valor do preço ou da dívida e do saldo 
respectivo, bem como da nova prestação contratual.

§ 2o Se o promitente comprador ou mutuário se recusar a assinar o requerimento 
de averbação das correções verificadas, ficará, não obstante, obrigado ao pagamento da 
nova prestação, podendo a entidade financiadora, se lhe convier, rescindir o contrato 
com notificação prévia no prazo de noventa dias.
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Art. 70. O Poder Público não fará cessões gratuitas de lotes ou parcelas, exceto, nos 
casos justificados, para a construção de escolas, hospitais, igrejas, cooperativas, clubes 
sociais, campos recreativos e outras obras de interesse comunitário.

Art. 71. Ao parceleiro será outorgado título definitivo de propriedade quando tiver 
liquidado integralmente o valor de seu débito, o que não poderá ocorrer antes do 
término do período de carência, nem afetará a validade do contrato de colonização 
previamente assinado.

Art. 72. As parcelas não poderão ser hipotecadas, arrendadas ou alienadas por 
parceleiros a terceiros, sem que haja prévia anuência do IBRA ou do INDA.

Parágrafo único. Se o parceleiro desistir de sua fixação na parcela, o IBRA ou o 
INDA poderão exercer o direito de preferência a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 
64 do Estatuto da Terra e, neste caso, o novo pretendente pagará o preço atualizado, 
acrescido do valor das benfeitorias existentes.

Art. 73. Falecendo o parceleiro que tenha assinado o contrato de colonização e 
de promessa de compra e venda, seus herdeiros receberão a parcela livre de ônus, 
mediante resgate pelo seguro de renda temporária a que se refere o art. 53 deste Re-
gulamento, mas estarão obrigados por outros compromissos assumidos pelo de cujus.

§ 1o Se o núcleo ainda não estiver emancipado, a transferência será processada 
administrativamente e sem intervenção judiciária.

§ 2o Os herdeiros ou legatários que adquirirem, por sucessão, o domínio dos lotes 
ou parcelas, não poderão fracioná-los.

§ 3o No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar o lote ou 
parcela assim havido, o IBRA ou o INDA, poderão diligenciar no sentido de os su-
cessores obterem financiamento através do Sistema Nacional de Crédito Rural, desde 
que comprovem a inexistência de recursos próprios.

Art. 74. As amortizações dos débitos contraídos pelos parceleiros serão feitas na 
entidade arrecadadora credenciada pelo IBRA ou pelo INDA através de convênios 
e contratos específicos.

Parágrafo único. Mediante dados fornecidos pelas administrações dos núcleos, as 
guias de recolhimento das amortizações serão emitidas pelos Serviços de Computação 
em número de partes ou vias necessárias e suficientes para satisfazer as exigências do 
controle e comprovação do parceleiro, do órgão arrecadador e do IBRA ou do INDA.
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Art. 75. Aos candidatos a parceleiros poderão ser concedidas as seguintes facilidades:
a) transporte de estação viária, ou porto marítimo ou fluvial até a sede do núcleo;
b) crédito para alimentação durante a primeira fase da implantação;
c) prioridade no trabalho a salário ou empreitada, em obra ou serviço do núcleo, 

durante o período de carência, desde que não prejudique a exploração de sua parcela;
d) assistência médica até a consolidação do núcleo;
e) suprimento de mudas, sementes, adubos, inseticidas, fungicidas e utensílios 

agrícolas, para pagamento a prazo além do período de carência;
f) prestação de serviços gerais de preparação da parcela pelo prazo referente à 

implantação do núcleo;
g) implantação de benfeitorias previstas no projeto.

Art. 76. Após a implantação do núcleo, o fornecimento de bens e a prestação de 
serviços serão feitos por intermédio da cooperativa ou entidades dos parceleiros que 
vier a se organizar na área.

Art. 77. Será motivo de rescisão contratual:
a) deixar de cultivar direta e pessoalmente sua parcela por espaço de três meses, 

salvo motivo de força maior, a juízo da Administração do núcleo;
b) deixar de residir no local do trabalho ou em área pertencente ao núcleo, salvo 

justa causa reconhecida pela Administração;
c) desmatar indiscriminadamente, sem imediato aproveitamento agrícola do 

solo e respectivo reflorestamento, de acordo com diretrizes do projeto elaborado 
para a área;

d) não observar as diretrizes técnicas, econômicas e sociais definidas no respectivo 
projeto de colonização, desde que esteja o parceleiro convenientemente assistido e 
orientado;

e) não dar cumprimento às condições do termo de compromisso e dos contratos 
de promessa de compra e venda e de colonização;

f) tornar-se elemento de perturbação para o desenvolvimento dos trabalhos de 
colonização do núcleo, por má conduta ou inadaptação à vida comunitária.

Art. 78. As parcelas revertidas ao Poder Público em consequência de exclusão po-
derão ser adquiridas por terceiros, desde que preencham as condições estabelecidas 
no art. 64, sendo o preço acrescido do valor das benfeitorias existentes, que deverão 
ser pagas à vista.
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Parágrafo único. Ao parceleiro excluído será entregue importância correspondente 
ao valor das benfeitorias avaliadas, deduzido seu débito com o núcleo.

Art. 79. A rescisão contratual a que se refere o artigo 77 do presente Regulamento, 
será precedida de inquérito administrativo procedido por comissão que terá obrigato-
riamente como membro um representante dos parceleiros, indicação pela cooperativa 
ou associação existente na área.

Art. 80. Tendo em vista a legislação federal, os Estados e seus institutos especializa-
dos, os Municípios e órgãos de desenvolvimento regional, deverão observar, em seus 
planos de colonização, a metodologia estabelecida pelo IBRA para as áreas prioritárias.

CAPÍTULO VI – Da Colonização Particular

Art. 81. A colonização particular tem por finalidade complementar e ampliar a ação 
do Poder Público na política de facilitar o acesso à propriedade rural através de Em-
presa organizada para sua execução.

Art. 82. A empresa particular de colonização, nos termos definidos no art. 12 deste 
Regulamento, requererá seu registro ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário.

Parágrafo único. Para obter o registro, a empresa particular de colonização deverá 
fazer prova de sua existência legal e informar sobre:

a) seus objetivos como empresa colonizadora;
b) idoneidade técnica e financeira;
c) garantia de assistência técnica aos agricultores até a emancipação da unidade 

de colonização;
d) existência de equipe técnica habilitada ao planejamento e execução de programa 

de colonização.

Art. 83. Poderá ser cassado o registro da empresa colonizadora por inobservância 
de qualquer das obrigações que justificaram o seu registro sem prejuízo da aplicação 
subsidiária da legislação de economia popular, se for o caso.

Parágrafo único. Em instruções a serem baixadas pelo IBRA em articulação com o 
INDA, serão fixadas multas e cominações para os casos de infringência de obrigações 
assumidas pela Empresa colonizadora, inclusive exigência da indenização de despesas 
realizadas pelos órgãos de fiscalização.
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Art. 84. Na elaboração de seus anteprojetos, as empresas particulares de colonização 
deverão obedecer à sistemática definida no art. 21 deste Regulamento.

Art. 85. Na apresentação de seus projetos, a empresa particular incluirá, pelo menos, 
os seguintes serviços:

a) instalações, incluindo residências destinadas ao pessoal técnico-administrativo 
e aos trabalhadores em geral;

b) serviço educacional de nível elementar, ambulatório médico, serviço recreativo 
e religioso;

c) cooperativa agrícola mista para atendimento às necessidades fundamentais dos 
colonos;

d) reserva de uma área para serviços de demonstração e multiplicação destinados 
a culturas ou criações próprias da região ou de outras economicamente aconselháveis.

Parágrafo único. Na mesma oportunidade submeterá à apreciação do IBRA a 
seguinte documentação:

a) título de propriedade da terra;
b) modelo de contrato-padrão de colonização e de compromisso de compra e 

venda de lotes na forma indicada nas instruções vigentes;
c) valor e modalidades de amortização de cada tipo de lote.

Art. 86. Os anteprojetos de colonização serão apresentados ao IBRA para verificação 
da metodologia.

Art. 87. Os projetos de colonização serão registrados no IBRA em caso de áreas 
prioritárias de Reforma Agrária, e no INDA quando se tratar de outras áreas.

§ 1o Quaisquer modificações introduzidas no projeto aprovado serão submetidas 
à apreciação do IBRA ou do INDA, conforme o caso e mediante justificação.

§ 2o Os projetos de colonização serão assinados por profissionais registrados e 
especializados nos diversos setores abrangidos pelos mesmos.

§ 3o Para fins de controle, informação e estatística, o IBRA e o INDA comunicarão 
mutuamente o registro de empresas e projetos de colonização em seus respectivos 
serviços.

Art. 88. Às empresas particulares de colonização que se dispuserem a complemen-
tar a ação do Poder Público em áreas por este escolhidas, poderão ser concedidos os 
seguintes estímulos, além de outros a serem examinados em cada caso concreto:
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a) terras disponíveis e financiáveis a longo prazo;
b) obras e recursos de infraestrutura;
c) seleção, capacitação e encaminhamento de agricultores;
d) apoiamento a pedidos de financiamento de seus projetos;
e) colaboração sob a forma de adjudicação preferencial de lotes ou parcelas em 

seus projetos, conforme previsto no § 1o do art. 64 do Estatuto da Terra.

Art. 89. Nenhuma parcela poderá ser vendida em projeto de colonização sem que 
a empresa tenha inscrito o loteamento no Cartório de Registro de Imóveis de acordo 
com o Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, depois de cumpridas as forma-
lidades do registro da Empresa e do projeto, conforme previsto neste Regulamento.

Art. 90. Quando da aprovação de projeto, o IBRA ou o INDA deverá fazer a indicação 
dos lotes que interessam a seus programas de colonização, exercendo a preferência a 
que têm direito nos termos do § 1o do art. 64 do Estatuto da Terra.

§ 1o Se na fase de implantação do projeto, estes órgãos não houverem promovido, a 
ocupação dos lotes reservados, deverão indenizar a empresa colonizadora nos termos 
do respectivo plano de vendas.

§ 2o O IBRA e o INDA transferirão a agricultores selecionados os lotes adquiridos 
na forma do parágrafo anterior, com observância do disposto no art. 25 do Estatuto 
da terra e das prescrições deste Regulamento.

Art. 91. Caberá ao IBRA ou ao INDA, conforme o caso, exercer fiscalização na parte 
executiva dos projetos de colonização particular.

Art. 92. A empresa rural definida no inciso VI do art. 4o do Estatuto da Terra, desde 
que incluída em projeto de colonização, deverá permitir a livre participação em seu 
capital dos respectivos parceleiros, mediante reserva de, pelo menos, 1/3 do mesmo 
em quotas ou ações, cujo valor nominal unitário não poderá exceder de 10% do maior 
salário mínimo mensal do País.

§ 1o A empresa rural poderá reter os dividendos de quotistas ou acionistas parce-
leiros para integralização do valor das quotas ou ações do capital subscritas.

§ 2o As quotas ou ações de capital subscritas pelos parceleiros só poderão ser 
transferidas a outros que já estejam, ou venham a ser localizados em parcelas de em-
preendimento colonizador, mediante condições a serem estabelecidas pela assembleia 
geral da empresa.
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§ 3o Quando a empresa rural for uma sociedade cooperativa, a tomada de quotas 
de capital pelos associados atenderá ao disposto nos arts. 31 e 32 deste Regulamento.

CAPÍTULO VII – Do Desmembramento de Imóveis Rurais

Art. 93. Imóvel Rural, na forma da lei e de sua regulamentação é o prédio rústico de 
área contínua, localizado em perímetro urbano ou rural dos Municípios, que se destine 
à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, através de planos públicos 
ou particulares de valorização.

Art. 94. De acordo com o art. 13 do presente Regulamento, serão permitidos des-
membramentos de imóveis rurais desde que objetivem:

I – a formação de loteamentos destinados à urbanização, industrialização e formação 
de sítios de recreio;

II – a formação de loteamentos destinados à utilização econômica da terra.
Parágrafo único. Desmembramentos de imóveis rurais, respeitadas as dimensões 

do módulo da propriedade familiar, poderão também ocorrer em consequência de:
a) sucessão por mortis causa;
b) partilhas judiciais amigáveis.

Art. 95. O. proprietário de terras próprias para a lavoura ou pecuária, interessado em 
loteá-las para fins de urbanização, industrialização ou formação de sítios de recreio, 
deverá submeter o respectivo projeto à prévia aprovação e fiscalização do IBRA ou do 
INDA, conforme o caso.

§ 1o De acordo com o art. 10 e seus parágrafos, da Lei 4.947, de 6 de abril de 1966, 
é vedada a inscrição de loteamentos rurais no Registro de Imóveis, e nulos de pleno 
direito a inscrição todos os atos dela decorrentes, sem prévia aprovação pelos órgãos 
a que se refere o presente artigo.

§ 2o Nos loteamentos já inscritos é vedada a alienação dos lotes rurais remanes-
centes, quando estes tiverem área inferior à do módulo fixado para a respectiva região.

Art. 96. Os projetos de loteamentos rurais, com vistas à urbanização, industrialização e 
formação de sítios de recreio, para serem aprovados, deverão ser executados em área que:

I – por suas características e pelo desenvolvimento da sede municipal já seja con-
siderada urbana ou esteja incluída em planos de urbanização;



484 Coleção Ambiental

II – seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada como de estância 
hidromineral ou balneária;

III – comprovadamente tenha perdido suas características produtivas, tornando 
antieconômico o seu aproveitamento.

Parágrafo único. A comprovação será feita pelo proprietário ou pela municipalidade 
em circunstanciado laudo assinado por técnico habilitado, cabendo ao IBRA ou ao 
INDA, conforme o caso, a constatação de sua veracidade.

Art. 97. De acordo com o parágrafo único do Artigo 57 do Decreto número 56.792, 
de 26 de agosto de 1965, visando ao disposto no artigo 65 do Estatuto da Terra, só 
serão permitidas divisões à vista do certificado de cadastro, e dos recibos de quita-
ção dos tributos, e respeitada a consideração de ser a menor área parcelada igual ou 
superior ao quociente da área total pelo número de módulos do imóvel, valores esses 
constantes daquele certificado.

Parágrafo único. As condições estabelecidas neste artigo referem-se às parcelas 
resultantes dos desmembramentos por sucessão mortis causa, de partilhas judiciais e 
amigáveis, na forma do § 1o do artigo 65 do Estatuto da Terra, ou de simples desmem-
bramento de uma ou mais parcelas do imóvel, que não objetive a planos de urbanização, 
industrialização ou formação de sítios de recreio.

Art. 98. Para efeito do controle do parcelamento de propriedades, tendo em vista 
o disposto no artigo 65 do Estatuto da Terra, os Registros de Imóveis e os órgãos do 
Poder Judiciário dos Estados e dos Municípios deverão, através de convênios, acordos 
ou instrumentos previstos nas alíneas “e” e “f ” do § 1o do art. 6o do Decreto número 
56.792, de 26.8.65, fornecer ao IBRA as informações previstas no 3o do art. 61 do 
referido Estatuto.

CAPÍTULO VIII – Do Remembramento de Minifúndios

Art. 99. Para os efeitos da lei e deste Regulamento, considera-se “minifúndio”, o 
imóvel que tiver área agricultável inferior à do módulo fixado para a respectiva região 
e tipo de exploração.

Art. 100. Para atender ao disposto no art. 16 do Estatuto da Terra e na forma es-
tabelecida neste capítulo, o IBRA caracterizará as áreas em que ocorram grandes 
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concentrações de minifúndios, com vistas à execução de projetos de remembramento 
dos imóveis.

Art. 101. Com vistas à progressiva eliminação dos minifúndios, o IBRA promoverá:
a) a desapropriação da área e sua reorganização em unidades econômicas agluti-

nadas em torno de Cooperativas Integrais de Reforma Agrária;
b) seleção de área para localização de excedentes;
c) permutas e compensações de áreas e benfeitorias, seja para reorganização das 

unidades minifundiárias, seja para a concentração de parcelas esparsas pertencentes 
ao mesmo proprietário.

Art. 102. Quando pelas características específicas da área, surgirem dificuldades para 
a individualização da propriedade familiar e para a transferência de seus ocupantes, 
o IBRA promoverá, como medida excepcional, a aglutinação de unidades contíguas 
e sua exploração coletiva sob a forma de cooperativa de colonização prevista neste 
Regulamento.

Art. 103. As especificações constantes deste capítulo servirão de base às instruções 
que forem baixadas pelo IBRA para:

a) identificação e caracterização das áreas de ocorrência de minifúndios;
b) projetos de reorganização e aglutinação de parcela;
c) critérios para desapropriação e indenização;
d) critérios para permuta de áreas e benfeitorias e para a transferência de exce-

dentes;
e) critérios para execução de projeto de concentração de parcelas quando perten-

centes ao mesmo proprietário.

CAPÍTULO IX – Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 104. Os antigos núcleos coloniais não emancipados, pertencentes aos extintos 
órgãos responsáveis pela colonização federal, deverão ser replanificados de acordo 
com a metodologia indicada no presente Regulamento.

Parágrafo único. Igual providência poderá ser tomada pelo IBRA em relação aos 
núcleos coloniais federais emancipados situados nas áreas prioritárias, respeitados os 
direitos adquiridos.



486 Coleção Ambiental

Art. 105. Quando da declaração de área prioritária, serão transferidos ao IBRA os 
núcleos de colonização sob administração do INDA nela situados, assim como os 
seus remanescentes.

Parágrafo único. O IBRA e o INDA poderão firmar acordos, convênios ou con-
tratos entre si ou com outros órgãos oficiais, com vistas a administração das unidades 
colonizadoras localizadas nas áreas de sua atuação.

Art. 106. Os servidores lotados nas unidades mencionadas no artigo anterior serão 
postos à disposição do IBRA pelo prazo que durar a replanificação das unidades, e nos 
termos do art. 104, § 3o, do Estatuto da Terra, exercerão suas funções sem prejuízo de 
vencimentos, direitos e vantagens.

Art. 107. As áreas originárias de desmembramentos rurais, destinadas a venda no 
exterior, deverão ser registradas no INDA, que baixará instruções a respeito.

Art. 108. Compete à Diretoria do IBRA baixar instruções relacionadas com:
a) aprovação de anteprojeto;
b) aprovação e registro de projetos;
c) condições para o registro de empresas particulares de colonização;
d) estruturação técnico-administrativa das unidades de colonização federais;
e) controle dos loteamentos rurais para fins diversos;
f) seleção, encaminhamento e localização de parceleiros;
g) adjudicação das parcelas;
h) contratos de colonização e de promessa de compra e venda;
i) financiamentos diversos e seguros;
j) projetos de remembramento de minifúndios;
k) constituição e funcionamento das Comissões Agrárias.

Art. 109. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Brasília, 27 de outubro de 1966; 145o da Independência e 78o da República.

H. CASTELLO BRANCO – Severo Fagundes Gomes

Decretado em 27/10/1966 e publicado no DOU de 1o/11/1966.
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Decreto no 55.891/1965

Regulamenta o Capítulo I do Título I e a Seção III do Capítulo IV do 
Título II da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 – Estatuto da Terra.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, item I, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Princípios e Definições
SEÇÃO I – Da Reforma Agrária e da Política Agrícola

Art. 1o A Reforma Agrária a ser executada e a Política Agrícola a ser promovida, de 
acordo com os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, na forma 
estabelecida na Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, Estatuto da Terra, terão por 
objetivos primordiais:

I – a Reforma Agrária: a melhor distribuição da terra e o estabelecimento de um 
sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, que atendam 
aos princípios da justiça social e ao aumento da produtividade, garantindo o progresso 
e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento do País, com a gradual extinção 
do minifúndio e do latifúndio;

II – a Política Agrícola: a promoção das providências de amparo à propriedade rural, 
que se destinem a orientar, nos interesses da economia rural, as atividades agropecu-
árias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com 
o processo de industrialização do País.

Art. 2o Os meios a serem utilizados pelo Poder Público, para a execução da Reforma 
Agrária e para a promoção da Política Agrícola, e que visam a dar cumprimento aos 
princípios enunciados no art. 2o e seus parágrafos e art. 3o, do Estatuto da Terra, são:
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I – a Tributação, compreendendo a cobrança do Imposto Territorial Rural progres-
sivo, do imposto sobre o rendimento da exploração agrícola-pastoril e das indústrias 
extrativas vegetal e animal, e da contribuição de melhoria, na forma referida em lei e 
na sua regulamentação;

II – a assistência e proteção à economia rural, de caráter social, técnico, fomentista 
e educacional, nas várias formas previstas no art. 73 do Estatuto da Terra;

III – a desapropriação por interesse social e por necessidade ou utilidade pública, 
dentro das normas constitucionais, legais e regulamentares em vigor;

IV – a colonização oficial e particular, realizada nos termos do Estatuto da Terra e 
da sua regulamentação específica;

V – os demais meios complementares previstos na legislação em vigor, inclusive a 
coordenação de recursos interestaduais, estaduais, municipais e de iniciativa privada, 
e que possam estimular o racional uso da terra, dentro dos princípios de conservação 
dos recursos naturais renováveis, e desestimular os que exerçam o direito de proprie-
dade sem observância da função social e econômica da terra.

Art. 3o O órgão competente para promover e coordenar a execução da Reforma 
Agrária é o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), que atuará:

I – nas áreas declaradas prioritárias, na forma do § 2o do art. 43 do Estatuto da 
Terra, diretamente ou através das Delegacias Regionais (IBRAR), executando o Plano 
Nacional e os Planos Regionais de Reforma Agrária e seus respectivos projetos;

II – em todo o território nacional, diretamente ou através de órgão específico 
previsto em seu regulamento, traçando o zoneamento do país e fazendo convênios 
para manter o cadastramento dos imóveis rurais, bem como promovendo as medi-
das relativas ao lançamento e à arrecadação de tributos que lhe sejam atribuídos em 
legislação própria ou através de convênios.

Art. 4o Os órgãos competentes para promover a Política Agrícola, cuja coordenação 
geral da execução cabe ao Ministério da Agricultura, de acordo com as diretrizes gerais 
aprovadas pelo Ministro do Planejamento, são:

I – o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA) que, essencialmente, 
promoverá medidas ligadas à colonização, à extensão rural, ao cooperativismo, ao 
desenvolvimento de comunidades, à revenda, às obras de infraestrutura, inclusive as 
de eletrificação rural, e à prestação de serviços;

II – o IBRA, naquilo em que suas atividades contribuam para consecução dos 
objetos da política agrícola, e na forma indicada no artigo anterior;
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III – os demais órgãos do Ministério da Agricultura, ligados à pesquisa, ao fomento 
e à defesa sanitária vegetal e animal;

IV – o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, as Carteiras de Colonização e de 
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico, a Coordenação Nacional do Crédito Rural, a Companhia Nacional 
de Seguro Agrícola e outros organismos que, na esfera federal, atuem no campo do 
desenvolvimento rural;

V – os órgãos de valorização econômica regional referidos na alínea “c” do § 2o do 
art. 73 do Estatuto da Terra;

VI – os órgãos vinculados ao Setor de Abastecimento, sob a coordenação do Conselho 
Superior de Abastecimento, em especial a Superintendência Nacional do Abastecimento 
(SUNAB), a Companhia Brasileira de Armazéns (CIBRAZEM), a Companhia Brasileira 
de Alimentação (COBAL) e a Comissão de Financiamento da Produção (CFP);

VII – os demais órgãos de administração centralizada, federais, interestaduais ou 
estaduais, interessados nos problemas do desenvolvimento rural ou do abastecimento, 
que se vinculem, com ação supletiva, aos planos da Política Agrícola;

VIII – as entidades e fundações, nacionais ou estrangeiras, de assistência técnica 
ou Financeira, que atuem no setor da Política Agrícola.

SEÇÃO II – Das Definições

Art. 5o Imóvel rural é o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua 
localização em perímetros urbanos, suburbanos ou rurais dos municípios, que se 
destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de 
planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.

Art. 6o O imóvel rural, para os efeitos do Estatuto da Terra, classifica-se como:
I – propriedade familiar, quando, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor 

e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o 
progresso social e econômico, com área fixada para cada região e tipo de exploração, 
e, eventualmente, trabalhado com a ajuda de terceiros. A área fixada constitui o mó-
dulo rural, e será determinada nos termos do art. 5o do Estatuto da Terra e na forma 
estabelecida na Seção III deste Capítulo;

II – minifúndio, quando tiver área agricultável inferior à do módulo fixado para a 
respectiva região e tipo de exploração;
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III – empresa rural, quando for um empreendimento de pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que explore econômica e racionalmente, dentro das condições de 
rendimento econômico da região em que se situe, e em porcentagem mínima da sua 
área agricultável fixada neste decreto e, ainda, não incida na condição da alínea “a” 
do inciso IV adiante;

IV – latifúndio, quando incida em uma das seguintes condições:
a) exceda, na dimensão de sua área agricultável, a seiscentas vezes o módulo médio 

do imóvel rural definido no artigo 5o, ou a seiscentas vezes a área média dos imóveis 
rurais na respectiva zona;

b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, mas, tendo área agricultável 
igual o superior à dimensão do módulo do imóvel rural na respectiva zona, seja man-
tido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, 
com fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo 
a vedar-lhe a classificação como empresa rural, nos termos do inciso III deste artigo.

§ 1o Não se considera latifundiário, na forma do parágrafo único do art. 4o do 
Estatuto da Terra:

a) o imóvel rural, ainda que tenha dimensão superior à da alínea “a” do inciso IV, 
e cujas características recomendem, sob o ponto de vista técnico-econômico, a explo-
ração florestal racionalmente realizada, mediante planejamento adequado;

b) o imóvel rural, ainda que de domínio particular, cujo objetivo de preservação 
florestal ou de outros recursos naturais, haja sido considerado e reconhecido, para fins 
de tombamento, pelo órgão competente da administração pública.

§ 2o Para o cálculo do módulo aplicável aos conjuntos de imóveis rurais pertencen-
tes a um mesmo proprietário, a fim de classificá-los, individualmente e em conjunto, 
como empresa rural ou como latifúndio, serão observados os preceitos constantes da 
Seção III deste Capítulo.

Art. 7o Parceleiro é todo aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas em área 
destinada à Reforma Agrária ou à colonização pública ou privada, e cujos direitos e 
obrigações são definidos na regulamentação referida no artigo 9o.

Art. 8o Cooperativa Integral de Reforma Agrária (CIRA) é toda sociedade coope-
rativista mista, de natureza civil, criada nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, e 
contando, temporariamente, com contribuição financeira e técnica do Poder Público, 
através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), com a finalidade de indus-
trializar, beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária, bem como realizar 
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os demais objetivos previstos na legislação vigente. A constituição, registros e normas 
de funcionamento da CIRA serão fixados na regulamentação referida no artigo 9o.

Art. 9o Colonização é toda atividade oficial ou particular que se destine a promover o 
aproveitamento econômico da terra, através de sua divisão em propriedades familiares 
distribuídas a parceleiros, ou sob a forma de cooperativas, obedecendo à regulamen-
tação própria do Capítulo II do Título III do Estatuto da Terra.

Art. 10. As definições constantes deste Capítulo servirão de base às Instruções que forem 
baixadas pelo Ministro do Planejamento e às normas de regulamentação do IBRA, para:

a) identificação e caracterização dos vários tipos de imóveis rurais;
b) emissão dos certificados de cadastro;
c) classificação dos projetos de colonização e das respectivas cooperativas.

SEÇÃO III – Da Determinação da Área dos Módulos e de sua Aplicação

Art. 11. O módulo rural, definido no inciso III do art. 4o do Estatuto da Terra, tem 
como finalidade primordial estabelecer uma unidade de medida que exprima a inter-
dependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a forma e 
condições do seu aproveitamento econômico.

Parágrafo único. A fixação do dimensionamento econômico do imóvel que, para 
cada zona de características ecológicas e econômicas homogêneas e para os diversos 
tipos de exploração, representará o módulo, será feita em função:

a) da localização e dos meios de acesso do imóvel em relação aos grandes mercados;
b) das características ecológicas das áreas em que se situam;
c) dos tipos de exploração predominantes na respectiva zona.

Art. 12. O dimensionamento do módulo define a área agricultável que deve ser 
considerada, em cada região e tipo de exploração, para os imóveis rurais isolados, 
os quais constituirão propriedades familiares se, nos termos do inciso II do art. 4o do 
Estatuto da Terra:

I – forem direta e pessoalmente explorados pelo agricultor e sua família, admitida 
a ajuda de terceiros em caráter eventual;

II – absorverem, na sua exploração, toda a força de trabalho dos membros ativos 
do conjunto familiar;
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III – garantirem à família a subsistência e o progresso social e econômico.

Art. 13. O módulo rural, como referência de dimensão econômica, será ainda con-
siderado para a caracterização:

I – do minifúndio, definido no inciso II do art. 6o;
II – do latifúndio, assim classificado em virtude do disposto na alínea “a” do inciso 

IV do art. 6o.

Art. 14. O dimensionamento dos módulos será feito, nos termos do art. 5o do Es-
tatuto da Terra, para zonas típicas, sendo, em cada zona, considerados os tipos de 
exploração de maior significação econômica que se incluam em uma das seguintes 
classes e subclasses:

I – explorações hortigranjeiras, compreendendo os tipos de horticultura, floricul-
tura, fruticultura anual e criação de caráter granjeiro, inclusive piscicultura, todas de 
ciclo curto, que admitam uma ou mais colheitas ou safras por ano, e realizadas com 
fins industriais ou comerciais para o abastecimento de grandes centros urbanos vi-
sando ao bem-estar e à obtenção de produtos alimentares. Esta classe compreenderá 
as seguintes subclasses:

a) explorações intensivas hortigranjeiras;
b) explotações extensivas hortigranjeiras;
II – lavouras permanentes e temporárias, compreendendo os tipos de explotação 

vegetal não incluídos na classe I, qualquer que seja a finalidade, o ciclo de cultura (curto, 
médio ou longo) e a natureza do produto, de plantas herbáceas ou arbóreas mas não 
florestais, e independentemente da espécie, do número, da época e dos produtos das 
colheitas. Esta classe, compreenderá as seguintes subclasses:

a) explotações intensivas de culturas permanentes;
b) explotações extensivas de culturas permanentes;
c) explotações intensivas de culturas temporárias;
d) explotações extensivas de culturas temporárias;
III – pecuária de animais de médio e grande porte, compreendendo os tipos de 

explotação animal não incluídos na Classe I, qualquer que seja o ciclo de criação, a 
natureza do produto (carne, banha, leite, pele, couro ou lã) e finalidade da criação 
(melhoramento dos rebanhos, produção de leite, engorda ou abate), e independen-
temente da espécie, da época e do período das safras. Esta classe compreenderá as 
seguintes subclasses:

a) pecuária intensiva de animais de médio porte;
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b) pecuária extensiva de animais de médio porte;
c) pecuária intensiva de animais de grande porte;
d) pecuária extensiva de animais de grande porte;
IV – explotação de florestas naturais e cultivadas, compreendendo os tipos de ex-

ploração vegetal não incluídos nas Classes I e II, qualquer que seja o produto obtido 
(madeira, casca, folhas, frutos, sementes, raízes, resinas, essências ou látex), indepen-
dentemente da espécie, das épocas e dos períodos das operações de explotação extrativa 
ou florestal. Esta classe compreenderá as seguintes subclasses:

a) explotação intensiva de florestas artificiais ou de florestas naturais, estas quando 
manejadas tecnicamente;

b) explotação extensiva de florestas naturais não incluídas na alínea anterior.
§ 1o As explotações intensivas referidas nas alíneas I-a), II-a), II-c), III-a), III-c) 

e IV-a) serão caracterizadas segundo o emprego de tecnologia avançada que utiliza, 
entre outras, as seguintes práticas:

a) nas explotações agrícolas referidas nas alíneas II-a) e II-c): defesa sanitária ve-
getal, conservação do solo, mecanização, irrigação, utilização de corretivos e de fertili-
zantes, e métodos adequados de rotação, de seleção de plantio, de cultivo e de colheita;

b) nas explotações pecuárias referidas nas alíneas III-a) e III-c): manejo e utili-
zação de pastos, cultivo de forrageiras, mecanização, rotação e métodos adequados 
de defesas sanitária animal e o de melhoramento de rebanho, inclusive inseminação 
artificial, e de desfrute;

c) nas explotações florestais referidas na alínea IV-a): defesa sanitária vegetal, 
mecanização e métodos de proteção contra incêndio, de plantio; de replantio e de 
colheita ou de corte compreendidos na administração florestal;

d) nas explotações hortigranjeiras referidas na alínea I-a) as práticas indicadas nas 
alíneas “a” e “b” acima, com as peculiaridades exigidas e compatíveis com a natureza 
das atividades das subclasses.

§ 2o As explotações extensivas referidas na alíneas I-b), II-b), II-d), III-b), III-d) e 
IV-b) serão caracterizadas pela reduzida utilização dos meios tecnológicos enumerados 
para as correspondentes subclasses de explotação intensiva.

§ 3o Os principais tipos de explotação que se enquadrem em cada uma das classes 
ou das subclasses definidas neste artigo serão enumeradas e especificados na Instru-
ção, a ser baixada por Portaria do Ministro do Planejamento, fixando as normas para 
execução deste Decreto.

§ 4o Serão dimensionados módulos para cada zona típica referida neste artigo, com 
valores médios relativos aos tipos de explotação nela dominantes e com discriminações 
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das dimensões específicas para as classes e subclasses cujas atividades agropecuárias se 
incluam naquelas explotações dominantes, de acordo com critérios que serão fixados 
na Portaria referida no parágrafo anterior.

Art. 15. No caso de imóveis rurais em que ocorram tipos de explotação que se en-
quadrem em mais de uma das classes previstas no artigo anterior, o módulo a consi-
derar, nos termos do parágrafo único do art. 5o do Estatuto da Terra, será fixado com 
a ponderação da média, feita em função das proporções da área agricultável destinada 
a cada um dos tipos de explotação considerados, ou do valor da produção obtida, em 
face dos dados cadastrais fornecidos pelo proprietário e a critério do IBRA, observados 
os princípios estabelecidos nos parágrafos seguintes.

§ 1o Os tipos de explotação que ocorram, num imóvel, em porcentagem de área 
ou de valor inferiores a 10%, terão, para determinação das médias ponderadas, suas 
respectivas áreas adicionais ao tipo de explotação dominante.

§ 2o Não serão computados os tipos de explotação declarados que contrariem 
frontalmente as explotações econômicas admissíveis na zona, na forma estabelecida 
na Instrução referida no parágrafo 3o do art. 14, sendo as áreas correspondentes a tais 
tipos de explotação também somadas, para os efeitos do disposto no § 1o, à do tipo 
de explotação predominante e compatível com as características ecológicas da zona 
respectiva.

Art. 16. Para o dimensionamento do módulo de imóveis rurais aglutinados em 
projetos de colonização ou através de formas de exploração cooperativista, as bases 
de cálculo serão fixadas em função da capacidade do uso potencial da terra, em cada 
projeto, segundo normas estabelecidas pelo IBRA, obedecidos os preceitos deste 
Decreto.

Art. 17. Tendo em vista as condições básicas definidas no artigo 11, os módulos, em 
cada zona e para cada tipo de explotação, corresponderão à área agricultável necessária 
para, nas condições enumeradas no artigo 12, garantir:

I – a remuneração da mão de obra do grupo familiar e a de terceiros eventualmente 
empregada;

II – a remuneração do capital investido em terras, em benfeitorias e em material 
permanente;

III – a remuneração do capital de giro, para a manutenção das atividades de ex-
ploração.
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Art. 18. Para o cálculo dos módulos, levar-se-ão em conta, em função das práticas 
conservacionistas admitidas como usuais e predominantes em cada zona e tipo de 
explotação, as áreas necessárias para:

I – rotações convenientes a determinadas culturais ou à explotação de recursos 
florestais:

II – as reservas florestais naturais ou plantadas;
III – as residências e demais construções indispensáveis;
IV – as melhorias necessárias e adequadas ao respectivo tipo de explotação.

Art. 19. Para determinação da força de trabalho utilizada na propriedade familiar, 
considera-se, como índice médio, o correspondente a quatro jornadas de adulto, ad-
mitindo-se, para isto, a participação do chefe da família ou responsável; a participação 
parcial de mais um adulto e ou a participação de filhos ou filhas maiores ou menores 
e, complementarmente, a participação eventual de terceiros.

Art. 20. A remuneração da mão de obra será calculada multiplicando-se as quatro 
jornadas por 1,4 do salário mínimo legal vigente da zona respectiva, englobando-se 
nesse produto, os recursos para:

I – manutenção adequada daquele força de trabalho nas condições capazes de 
atenderem ao nível tecnológico admitido no cálculo do módulo;

II – garantia da possibilidade de realização de poupança, visando ao progresso 
social e econômico admitido na definição;

III – atendimento dos encargos de previdência.
Parágrafo único. Para avaliação do trabalho produzido, será admitido o número 

médio de 1.000 jornadas de trabalho por ano, para a força de trabalho determinada 
no art. 19.

Art. 21. Para remuneração do capital investido e do capital de giro necessário, cuja 
soma considerar-se-á equivalente a 1,5 do valor da terra nua, admitir-se-á a taxa de 
15% anual sobre aquele valor, a preços reais, no ano considerado para avaliação da 
produção.

Art. 22. O valor da produção bruta será calculado com base nos rendimentos médios 
regionais das explotações extrativas, das culturas ou das criações, e com valores cor-
respondentes aos preços mínimos ou aos preços fixados legalmente, e, na falta destes, 
com os preços médios dos mercados regionais.
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§ 1o Não serão considerados, para este cálculo, os possíveis beneficiamentos que a 
produção vier a sofrer, já que os módulos admitem a hipótese de propriedades fami-
liares isoladas, onde não é usual a ocorrência de serviços próprios de beneficiamento.

§ 2o O valor da produção líquida por Ha será obtido descontando-se do valor da 
produção bruta, determinado na forma deste artigo o custo médio das respectivas 
explotacões extrativas, das culturas ou das criações.

Art. 23. As dimensões dos módulos, obtidas com a aplicação dos critérios fixados neste 
Decreto, constarão de tabelas revistas periodicamente e publicadas em Instrução, na for-
ma referida no § 3o do art. 14, na qual serão definidas as exigências relativas às declarações 
para inscrição no Cadastro de imóveis rurais, a que devem satisfazer os proprietários.

Art. 24. Os conjuntos de imóveis rurais de um mesmo proprietário ou de propriedades 
em condomínio, de acordo com o previsto, respectivamente, nos §§ 1o e 6o do art. 50 do 
Estatuto da Terra, cadastrados como previsto nos §§ 3o e 6o do art. 46 do referido Estatuto, 
terão os respectivos módulos médios calculados de acordo com os seguintes critérios:

I – o módulo médio a ser considerado para o conjunto de imóveis rurais de um 
mesmo proprietário será a média ponderada dos módulos relativos a cada imóvel, 
considerado isoladamente, sendo os coeficientes de ponderação iguais às percentagens 
correspondentes à área de cada um deles sobre a área total do mesmo proprietário;

II – nos casos de propriedade em condomínio, inclusive por força de sucessão causa 
mortis, será considerada, para cada um dos condôminos, a dimensão da parte ideal 
ou já demarcada que lhe pertença;

III – nos casos de proprietários que possuam mais de um imóvel rural, sendo um 
ou mais destes em condomínio, o calculo do módulo, procedido na forma do inciso I 
levará em conta, para ponderação, a parte ideal ou já demarcada referida no inciso II 
e os módulos calculados para os respectivos imóveis em condomínio;

IV – para cada um dos condôminos o coeficiente de progressividade referido ao § 1o 
do art. 50 do Estatuto da Terra será obtido na forma do § 6o daquele dispositivo legal, pela 
média ponderada dos coeficientes que foram apurados, da forma do inciso I, para cada 
condomínio. O coeficiente médio comum a todos os condôminos será obtido multiplican-
do-se os coeficientes relativos a cada condômino pela área que lhe cabe ao condomínio, 
e dividindo-se a soma dos resultados dessa multiplicação pela área total dos imóveis;

V – a caracterização dos imóveis rurais de um mesmo proprietário como mini-
fúndio, como latifúndio ou como empresa rural far-se-á com base no módulo médio 
calculado na forma dos incisos anteriores.
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SEÇÃO IV – Da Caracterização de Empresa Rural

Art. 25. O imóvel rural será classificado como empresa rural, na forma de inciso III do 
art. 5o desde que sua exploração esteja sendo realizada em obediência às seguintes exi-
gências e de acordo com as normas estabelecidas na Instrução referida no § 3o do art. 14:

I – que a área utilizada nas várias explotações represente porcentagem igual ou 
superior a 50% da sua área agricultável, equiparando-se, para esse fim, às áreas culti-
vadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias;

II – que obtenha rendimento médio, nas várias atividades de explotação, igual ou 
superior aos mínimos fixados em tabela própria, periodicamente revista e amplamente 
divulgada;

III – que adote práticas conservacionistas e que empregue no mínimo a tecnologia 
de uso corrente nas zonas em que se situe;

IV – que mantenha as condições de administração e as formas de exploração social 
estabelecidas como mínimas para cada região.

§ 1o A prova da existência de escrituração de receita e despesa, de acordo com 
o art. 58 do Decreto-Lei no 5.844 de 23 de setembro de 1943, será levada em conta, 
tanto para os fins de aplicação de índices de regressividade previstos na alínea “b” do 
§ 4o do art. 50 do Estatuto da Terra, como para a caracterização das condições a que 
se refere o § 7o do art. 50 daquele Estatuto.

§ 2o Nos casos de empresas rurais mantidas pelas entidades referidas no art. 3o 
do Estatuto da Terra, as condições mínimas para democratização do capital a serem 
fixadas pelo IDRA obedecerão aos critérios que forem estabelecidos na Instrução 
referida neste artigo.

CAPÍTULO II – Do Zoneamento
SEÇÃO I – Dos Conceitos Fundamentais

Art. 26. O zoneamento previsto nos arts. 43 a 45 do Estatuto da Terra será promovido 
pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), de acordo com as finalidades, 
critérios e normas fixadas neste decreto.

Art. 27. O zoneamento visa a delimitar regiões homogêneas, tanto sob o ponto de-
vista socioeconômico, como das características da Estrutura Agrária do País, com o 
objetivo de definir:
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I – as regiões criticas que estão exigindo reforma agrária, com progressiva elimi-
nação dos minifúndios e dos latifúndios;

II – as regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento social e econômico, 
e em que não ocorram tensões sociais;

III – as regiões já economicamente ocupadas, nas quais predomine uma economia 
de subsistência, e cujos agricultores careçam de assistência adequada;

IV – as regiões ainda em fase de ocupação econômica e carentes de programas de 
desbravamento, de povoamento e de colonização em áreas pioneiras.

Art. 28. Fixadas as delimitações geográficas das regiões de zoneamento, serão estabe-
lecidas as diretrizes da política agrícola a ser adotada em cada tipo de região, as quais 
serão elaboradas pelo IBRA em cooperação com os órgãos próprios do Ministério da 
Agricultura, e, após submetidos à aprovação do Ministro do Planejamento, baixadas 
em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. Os órgãos incumbidos de promover a execução da política agrí-
cola no país, tanto os da administração centralizada como os autárquicos de âmbito 
nacional, regional ou local, programarão seus planos de ação para o desenvolvimento 
do setor rural obedecendo às diretrizes fixadas na forma deste artigo.

Art. 29. O IBRA elaborará levantamentos e análises para atualização e complemen-
tação do zoneamento do país, com o objetivo de:

I – orientar as disponibilidades agropecuárias nas áreas sob seu controle, quanto 
à melhor destinação econômica das terras, quanto à adoção de práticas adequadas 
segundo as condições ecológicas e quanto à capacidade potencial do uso da terra e 
dos mercados interno e externo;

II – recuperar diretamente, mediante projetos especiais, as áreas degradadas em 
virtude de uso predatório e de ausência de medidas de conservação dos recursos na-
turais renováveis e que se situem em regiões de elevado valor econômico.

Art. 30. As regiões do zoneamento serão delimitadas de forma a incluírem, sempre 
que possível, integralmente, as áreas das zonas fisiográficas oficialmente adotadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Art. 31. As alterações de limites das regiões do zoneamento deverão ser promovidas 
sempre que necessário e com a antecedência suficiente para permitir sua utilização na for-
mulação dos programas gerais de ação para o desenvolvimento social e econômico do país.
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Art. 32. Dentre as regiões críticas definidas no inciso I do art. 27 serão selecionadas 
as áreas que constituirão, nos termos do § 2o do artigo 43 do Estatuto da Terra, as áreas 
prioritárias de reforma agrária, assim declaradas por Decreto do Poder Executivo em 
face das condições, meios e critérios fixados neste decreto.

Art. 33. A elaboração do zoneamento do País, nos termos do Estatuto da Terra, será 
executada de acordo com as seguintes normas básicas:

I – os dados para caracterização das condições socioeconômicas e agrárias das várias 
regiões do País serão levantados com base no Recenseamento Geral de 1960, utilizando-
-se, como unidades geográficas básicas, os municípios existentes à data daquele censo;

II – nos casos de impossibilidade de discriminação por município, serão empre-
gados os dados relativos às zonas fisiográficas;

III – sempre que forem utilizados dados com discriminação geográfica menor que 
a de zonas fixadas pelo IBGE, serão examinadas as projeções dos dados mais discri-
minados obtidos no Recenseamento Geral de 1950 e confrontados com os índices 
globais apurados em 1960;

IV – obtidos os elementos para caracterização das regiões de zoneamento, os da-
dos serão lançados em mapas, dos quais conste a divisão municipal vigente a 31 de 
dezembro de 1964.

SEÇÃO II – Método de Cálculo dos Índices

Art. 34. O índice sintético a ser utilizado para caracterização das áreas homogêneas 
será obtido, para cada unidade geográfica considerada, pelo produto da média geo-
métrica dos índices definidos nos incisos seguintes por uma função de caráter demo-
econométrico, calculada na forma indicada neste decreto e que traduzirá a influência 
dos centros econômicos de várias ordens existentes no País sobre cada uma das áreas 
geográficas consideradas, função que exprimirá o elemento previsto na alínea “a” do 
§ 1o do art. 43 do Estatuto da Terra:

I – um índice de caráter fundiário será calculado, na forma deste decreto, para 
indicar a intensidade de ocorrência de áreas em imóveis rurais acima de 1.000 Ha e 
abaixo de 50 Ha, em cada uma das áreas geográficas consideradas, conforme previsto 
na alínea “b” do § 1o do art. 43 do Estatuto da Terra;

II – um índice de caráter demográfico será calculado, na forma deste decreto, 
para traduzir as condições demográficas ocorrentes em cada uma das áreas geo-
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gráficas consideradas, conforme previsto na alínea “d” do § 1o art. 43 do Estatuto 
da Terra;

III – um índice de caráter geo e socioeconômico será calculado, na forma deste 
Decreto, para traduzir, em cada uma das áreas geográficas consideradas, as condições 
sociais e econômicas de ocupação previstas nas alíneas “c” e “e” do § 1o do art. 43 do 
Estatuto da Terra.

Art. 35. A função referida no artigo anterior será obtida, para cada sede de mu-
nicípio ou cidade de maior população urbana ocorrente em cada zona fisiográfica, 
calculando-se os potenciais demográficos induzidos pelas populações totais, de cada 
um dos municípios ou zonas fisiográficas, supostas concentradas na sede respectiva.

§ 1o O potencial induzido total, na sede do município de ordem “n” ou na ci-
dade de maior população urbana ocorrente na zona fisiográfica de ordem “n”, será 
obtido pela soma dos resultados da divisão da populações das unidades geográficas 
consideradas, corrigidas com o respectivo índice de renda per capita, pela distância 
do centro demográfico daquelas unidades, de ordem “i”, aos centros das unidades 
de ordem “n”.

§ 2o Para cada sede de município ou cidade de maior população urbana, ocor-
rente nas zonas fisiográficas, serão calculados os potenciais demográficos no ponto, 
resultantes da influência da própria população urbana concentrada no referido ponto.

§ 3o A soma, para cada ponto “n”, dos potenciais induzidos e no ponto será o po-
tencial demográfico total dos centros demográficos considerados.

§ 4o Para o cálculo do índice sintético e da função referidas no artigo 34 levar-se-
-ão em conta os potenciais totais no respectivo ponto, o potencial mínimo ocorrente 
nas áreas geográficas consideradas e um coeficiente relativo ao valor da produção 
agropecuária total per capita, das respectivas populações rurais.

Art. 36. O cálculo do índice que exprime as condições fundiárias de cada uma das 
áreas geográficas consideradas será obtido na forma descrita nos incisos seguintes:

I – para cada município serão calculados:
a) a área média dos estabelecimentos;
b) a porcentagem de ocupação jurídica da superfície rural do município;
c) a porcentagem da área de estabelecimentos com menos de 50 Ha sobre a área 

total dos estabelecimentos recenseados;
d) a porcentagem da área de estabelecimentos com mais de 1.000 Ha sobre a área 

total dos estabelecimentos recenseados;
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II – através dos resultados assim obtidos será elaborado o índice referido no inciso 
I do art. 34; por meio de ábacos ou tabelas fixados na instrução referida no § 3o do 
art. 14, os quais permitirão sintetizar as influências dos quatro índices em cada uma 
das áreas consideradas, indicando as condições fundiárias de ocupação e a forma de 
desmembramento da propriedade;

III – nos casos em que as apurações do Recenseamento Agrícola de 1960 não per-
mitam o cálculo de um dos índices enumerados nas alíneas “a” e “b” do inciso I, para 
determinadas áreas consideradas, serão tomados os índices que, mais proximamente, 
traduzam as condições fundiárias previstas para a caracterização das áreas sob este 
aspecto, sendo, nesses casos, adaptados os respectivos ábacos e tabelas.

Art. 37. Para obtenção do índice que exprime as condições demográficas, os cálculos 
serão elaborados na forma indicada nos incisos seguintes:

I – para cada município serão calculados:
a) a população rural;
b) a relação entre a população rural e a superfície do município, que exprime a 

densidade rural do município;
c) o incremento demográfico médio ocorrido no decênio 1950-1960 entre as po-

pulações rurais de 1960 e as de 1950;
II – por meio de ábacos ou tabelas, fixados na Instrução referida no § 3o do art. 14, 

será calculado o índice sintético referido no inciso II do art. 34, em função dos valores 
obtidos para os índices referidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I acima;

III – tendo em vista os desmembramentos de municípios, ocorridos entre 1950 e 
1960, que não permitem identificar as populações que existiam em 1950 na área de 
alguns dos novos municípios considerados no censo de 1960, serão adotados critérios 
técnicos, indicados, em cada caso, para estimativa dos incrementos médios relativos 
às áreas das zonas atingidas por aqueles desmembramentos.

Art. 38. O cálculo do índice que exprime as condições geo e socioeconômicas de 
cada uma das áreas geográficas consideradas será obtido na forma descrita nos incisos 
seguintes:

I – para cada município ou zona fisiográfica serão calculados:
a) um índice que exprima o fator de dependência da população ativa do setor 

agropecuário e extrativista, obtido, com os dados disponíveis do censo, pela relação 
entre a população ativa no setor da agricultura e da indústria extrativa e a população 
ativa total nas mesmas áreas;
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b) área média das propriedades por pessoa ocupada, obtida pela divisão da área 
total dos estabelecimentos rurais pelo número total de pessoas ocupadas nesses es-
tabelecimentos;

c) a porcentagem da força de trabalho relativa aos proprietários e seus dependentes 
familiares sobre a força de trabalho representada pelo número total de pessoas ocupadas;

II – por meio de ábacos ou tabelas fixados na Instrução referida no § 3o do art. 14, 
será calculado o índice sintético referido no inciso III do art. 34, em função dos valores 
obtidos para os índices referidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I acima;

III – nos casos em que as apurações do recenseamento demográfico ou agrícola 
de 1960 não permitam o cálculo de um dos índices enumerados nas alíneas “a” a “c” 
do inciso I, para determinadas áreas consideradas, serão tomadas medidas de caráter 
técnico, para que o índice sintético caracterize, da forma mais aproximada, as condições 
geo e socioeconômicas das áreas, sob esse aspecto, sendo, nesses casos, adaptados os 
respectivos ábacos e tabelas.

SEÇÃO III – Da Declaração de Áreas Prioritárias

Art. 39. A declaração de áreas prioritárias, feita por decreto do Executivo, na forma 
do parágrafo 2o do artigo 43 do Estatuto da Terra, obedecerá à seleção das áreas em 
que se incluam regiões críticas do zoneamento, caracterizadas pelos índices consi-
derados como definidores de ocorrência de tensões nas estruturas demográficas e 
agrárias, geradores das condições determinantes da necessidade de reforma agrária, 
nos termos daquele Estatuto.

§ 1o A seleção referida neste artigo far-se-á tendo em conta os fatores descritos 
nos incisos seguintes:

I – os índices mais elevados que caracterizem as regiões críticas;
II – a ocorrência de fatores de ordem sociopolítica que tendam a agravar a situação 

crítica evidenciada no zoneamento;
III – as possibilidades de caráter técnico, financeiro e administrativo ocorrentes nas 

áreas, que permitam uma ação conjugada dos respectivos órgãos regionais do IBRA 
e dos órgãos federais e estaduais da administração centralizada ou descentralizada 
atuantes nas respectivas áreas;

IV – a existência de acordos internacionais já firmados ou em andamento, para 
financiamento ou prestação de assistência técnica visando à solução de problemas 
direta ou indiretamente ligados à reformulação agrária nas respectivas áreas;
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V – a proximidade dos grandes centros de concentração demográfica e dos prin-
cipais centros consumidores do país, que determinem a exigência de mais intensiva 
exploração dos recursos da terra.

§ 2o A delimitação das áreas prioritárias far-se-á levando em conta a área necessária 
para localizar os minifundiários, arrendatários, parceiros e trabalhadores rurais que 
se achem localizados nas áreas críticas e sejam candidatos a unidade a serem criadas.

Art. 40. Enquanto e até que todas as condições enumeradas nos incisos I a V do item 
anterior e a delimitação das regiões criticas do zoneamento sejam definidas por decreto 
do Executivo, poderão ser declaradas áreas prioritárias de emergência em regiões cujos 
índices evidenciem a necessidade de uma ação pronta e urgente para aplicação das 
medidas de Reforma Agrária, nos termos definidos no Estatuto da Terra.

Parágrafo único. A criação de uma área prioritária de emergência far-se-á por 
decreto do Executivo, o qual, além de conter as questões mencionadas nas alíneas “a” 
a “d” do § 2o do artigo 43 do Estatuto da Terra, deverá indicar o plano de emergência 
a ser executado na referida área, obedecido, no que couber, o disposto nos incisos I 
a IV do art. 35 do referido Estatuto. Tal plano de emergência e respectivos projetos, 
elaborados pelos órgãos centrais próprios do IBRA, serão incorporados ao Plano 
Regional e ao Plano Nacional que forem formulados nos termos dos artigos 34 a 36 
do referido Estatuto.

SEÇÃO IV – Das Diretrizes da Política Agrária em Cada Região do Zoneamento

Art. 41. As diretrizes da Política Agrícola, a serem adotadas para cada tipo de região 
delimitada no zoneamento do País, serão traçadas em obediência às diretrizes gerais 
do Plano de Ação do Governo, tanto no que se refere às linhas básicas da programação 
regional, como às da programação setorial. Tais diretrizes deverão ser previamente 
aprovadas pelo Ministro do Planejamento e baixadas por decreto do Executivo.

Art. 42. As questões que constituirão objeto fundamental para fixação da Política 
Agrícola a ser observada em cada uma das regiões do zoneamento, são, essencialmente, 
as descritas nos incisos seguintes:

I – os produtos e as respectivas áreas de cultivo, que devam merecer assistência 
técnica e creditícia especial, visando a garantir o desenvolvimento rural na região e 
a base alimentar indispensável à intensificação da vida urbana, bem como o forne-
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cimento das matérias-primas oriundas do setor primário e requeridas pelo parque 
industrial;

II – os produtos cuja exposição deva ser incrementada para ajudar o equilíbrio do 
balanço de pagamentos;

III – a tecnologia adequada a ser introduzida na respectiva região, visando ao 
aumento da produtividade e à elevação do nível de vida nos correspondentes meios 
rurais, com o alargamento simultâneo do mercado interno de consumo para absorver 
o crescimento da produção industrial do País;

IV – as medidas a serem adotadas para o estabelecimento de um equilíbrio das 
migrações entre o campo e a cidade, e que deve ser adaptadas às respectivas regiões, 
tanto pela criação, em suas áreas urbanas, de empregos que absorvam a mão de obra 
liberada do campo, como pela introdução da tecnologia prevista no inciso anterior, 
como, ainda, pela ampliação das fronteiras agrícolas e do ecúmeno, para colocação 
dos excedentes demográficos anualmente acrescidos em certas regiões do País;

V – a articulação das medidas que coordenem todas as atividades que influam 
no escoamento e proteção das safras e na sua distribuição para o abastecimento dos 
centros urbanos, ou para exportação.

Art. 43. Na fixação das Diretrizes da Política Agrícola devem ser especificadas as 
competências e atribuições peculiares a cada um dos órgãos enumerados no art. 4o.

Art. 44. Para cada tipo de programação considerado para várias regiões do zoneamen-
to deve ser previstas, explicitamente, a forma de garantir a coordenação das atividades 
resultantes da execução dos programas, tanto no que se refere às diretrizes gerais tra-
çadas no plano de ação do Governo, como no que tange à sua integração nos planos 
regionais e específicos dos vários órgãos enumerados nos incisos I a VIII do art. 4o.

CAPÍTULO III – Dos Cadastros
SEÇÃO I – Dos Levantamentos Cadastrais

Art. 45. Os cadastros previstos no Estatuto da Terra têm como finalidades primor-
diais:

I – o levantamento dos dados necessários à aplicação dos critérios de lançamento 
fiscais atribuídos ao IBRA, e à concessão das isenções a eles relativas e previstas na 
Constituição Federal e na Legislação específica;
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II – o levantamento sistemático dos imóveis rurais, para conhecimento das con-
dições vigentes na estrutura fundiária das várias regiões do país, com o objetivo de 
fornecer elementos de orientação da Política Agrícola a ser promovida pelos órgãos re-
feridos no art. 4o, e à formulação dos Planos Nacionais e Regionais de Reforma Agrária;

III – o levantamento de dados necessários às análises microeconômicas e às amos-
tragens em várias regiões do país, para fixação dos índices previstos nas alíneas “a” a 
“e” do § 1o, do art. 46 do Estatuto da Terra;

IV – a obtenção de dados que orientem os órgãos de assistência técnica e credi-
tícia aos lavradores e pecuaristas, nas tarefas de formulação dos respectivos planos 
assistenciais;

V – o conhecimento das disponibilidades de terras públicas para fins de colonização 
e para regularização da situação dos posseiros.

Art. 46. Para atender à finalidade enumerada no inciso II do artigo anterior, o Cadas-
tro será realizado, pelo IBRA, na forma estabelecida no artigo 46 do Estatuto da Terra, 
valendo-se, nos casos indicados, dos acordos e convênios que permitam sua mais rápida 
e eficaz execução, nos termos do disposto no Capítulo II do Título I daquele Estatuto.

Parágrafo único. Serão estabelecidas normas para o Cadastro, em colaboração com 
o Ministério da Fazenda, a fim de permitir o aproveitamento dos dados levantados no 
lançamento e no controle e no controle da arrecadação de tributos ligados ao rendi-
mento das atividades agropecuárias e extrativistas.

Art. 47. O IBRA manterá Centros Regionais para coordenação das atividades de Cadastro 
e de Tributação, incumbidos de promover e controlar a execução dos trabalhos realizados 
pela rede de postos cadastrais por ele mantida, diretamente ou por meio de convênios 
com os órgãos a que se referem o § 2o do art. 46 e o inciso I do art. 48 do Estatuto da Terra.

Parágrafo único. Os levantamentos cadastrais serão precedidos de amplo serviço 
de divulgação das normas de sua execução, para garantia da adequada informação 
dos proprietários que deverão preencher os questionários, a fim de que possam eles 
conhecer as vantagens e as obrigações que, para si, decorram das declarações fornecidas.

Art. 48. O Cadastro referido no art. 46 será implantado para todos os imóveis rurais 
do país de forma a permitir a obtenção de dados capazes de classificá-los para fins de 
emissão do Certificado previsto no § 3o do art. 46 do Estatuto da Terra, o qual será 
expedido e entregue aos respectivos proprietários de acordo com a Instituição a que 
se refere o § 3o do art. 14.
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Parágrafo único. Serão ainda cadastradas as Terras Públicas e as de posseiros, para 
caracterização de sua utilização, e as terras devolutas já identificadas.

Art. 49. Os proprietários são obrigados a fornecer os dados e a documentação exi-
gidos na Instrução a que se refere o § 3o do art. 14, e a preencher os formulários e os 
questionários nos prazos nela indicados, nos termos dos parágrafos 2o, 3o e 7o do art. 46 
e dos parágrafos 1o, 2o e 3o do art. 49 do Estatuto da Terra.

Parágrafo único. Contra a entrega da documentação prevista neste artigo será 
fornecido um recibo ao proprietário, com o qual deverá este obter, nas épocas fixadas 
na Instrução referida neste artigo, o Certificado Cadastral do respectivo imóvel rural.

Art. 50. Os Certificados serão emitidos com a declaração de “Provisório” ou “Definiti-
vo”, respectivamente nos casos em que tenha ou não havido exigência de documentação 
adicional aos dados fornecidos.

Parágrafo único. Tendo havido a exigência referida neste artigo, serão procedidas, 
oportunamente, as verificações para comprovação dos dados julgados insatisfatórios, 
após as quais serão emitidos os Certificados “Definitivos”, contra a devolução dos 
“Provisórios” anteriormente entregues.

Art. 51. Será cobrada uma Taxa de Serviço Cadastral, para fornecimento do Certi-
ficado, em termos do maior salário mínimo vigente no País, à razão de 1/25 para os 
imóveis ou parcelas de imóveis em condomínio, até 20 Ha, acrescida de 1/25 para cada 
50 Ha ou fração que excedam dos 20 Ha.

Art. 52. O Cadastro Básico será contìnuamente atualizado, pela inclusão dos novos 
imóveis rurais que forem sendo constituídos, pela alteração, comprovada pelo respec-
tivo proprietário, das condições físicas e de exploração dos referidos imóveis rurais, 
na forma prevista nos parágrafos 4o e 5o do art. 46 do Estatuto da Terra.

Parágrafo único. De cinco em cinco anos será feita uma revisão geral dos cadastros, 
na qual, entre outras medidas, serão aperfeiçoados os métodos de apuração dos dados, 
pelo uso das fotografias aéreas das áreas já recobertas, dos elemento já conhecidos 
elaborados por entidades regionais ou estaduais, inclusive o IBRA, e dos dados do 
Censo Geral do País, que devem ser articulados, a partir de 1970, com os serviços de 
Cadastro previstos no Estatuto da Terra.

Art. 53. Nas áreas prioritárias os Cadastros serão complementados com fichas elabo-
radas para obtenção de dados relativos ao uso atual e potencial das terras, incluindo 
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as condições de relevo, de pendentes, de drenagem e de outras características para 
classificação dos solos e do revestimento florístico.

Parágrafo único. A elaboração desses cadastros obedecerá a Instruções Especiais 
e, sempre que possível, deverá ser realizada com a utilização da interpretação estere-
oscópica de fotografias aéreas, além dos levantamentos geo e socioeconômicos que 
permitam a realização das análises microeconômicas e as amostragens necessários à 
determinação, entre outros, dos índices referidos nas alíneas “a” a “e” do § 1o do art. 46, 
do Estatuto da Terra.

SEÇÃO II – Da Estrutura do Cadastro dos Imóveis Rurais

Art. 54. Na Instrução referida no § 3o do art. 14 serão fixados os modelos de ques-
tionários, de fichas e de outros documentos a serem fornecidos, em cada caso, pelos 
proprietários devendo ser garantido que o preenchimento satisfaça aos seguintes 
requisitos:

I – obtenção dos dados, relativos ao imóvel rural, capazes de caracterizá-lo em 
relação a todos os elementos previstos nas alíneas “a” a “f ” do inciso I do art. 46 do 
Estatuto da Terra;

II – obtenção dos dados que especifiquem as condições do proprietário como pessoa 
física ou jurídica, ou proprietárias, no caso de condomínio, e de suas famílias, bem 
como da participação do grupo familiar na força de trabalho que atua na exploração 
do imóvel rural;

III – caracterização das condições sociais da exploração, previstas na alínea “c” 
do inciso III do art. 46, do Estatuto da Terra, inclusive explicitando, no sistema de 
contrato de trabalho, as questões relativas à habitação, à situação sanitária em geral, à 
educação e às possibilidades particulares oferecidas para subsistência dos arrendatá-
rios, parceiros e assalariados, além das exigências mínimas contidas no Capítulo IV 
do Título III do Estatuto da Terra;

IV – caracterização das condições econômicas da exploração, previstas nas alíneas 
“a”, “b”, “d”, “e” e “f ” do inciso III do art. 46 do Estatuto da Terra, inclusive explicitando 
os rendimentos médios agrícolas, econômicos e financeiros obtidos com as principais 
explorações no imóvel rural;

V – obtenção de dados complementares para a adequada caracterização do imóvel, 
inclusive dos relativos à localização e à área dos demais imóveis rurais porventura 
pertencentes aos mesmos proprietários que preencherem a respectiva declaração ca-
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dastral, e, ainda, dos dados necessários à complementação das informações básicas 
para aplicação da tributação prevista no Estatuto da Terra, especialmente no que 
tange ao disposto nos seus artigos 49 e 50.

Art. 55. Todos os dados que venham a servir para aplicação de dispositivos consti-
tucionais ou legais que impliquem em redução das taxas de incidência dos tributos, 
ou em sua isenção, deverão ser objeto de comprovação pelo proprietário, que será 
estabelecida, para cada caso, na Instrução referida no § 3o do art. 14 e especialmente 
nos seguintes casos:

I – comprovação da dimensão, da forma de exploração e de não possuir outro 
imóvel rural, para os efeitos da isenção prevista na Constituição Federal e concedida 
aos imóveis da área inferior a 20 Ha;

II – comprovação das condições sociais e econômicas da exploração, que condu-
zam à aplicação, na forma das tabelas baixadas pala Instrução referida neste artigo, 
de índices de regressividade do Imposto Territorial Rural;

III – comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à classificação 
da exploração do imóvel na forma do § 7o do art. 50 do Estatuto da Terra;

IV – comprovação da existência de florestas ou de matas naturais ou plantadas, 
cuja conservação for necessária, nos termos da Legislação Florestal, para os fins 
previstos na alínea “b” do parágrafo único do art. 4o e no § 8o do art. 50 do Estatuto 
da Terra.

§ 1o Na implantação dos cadastros, as dimensões das várias propriedades de um 
mesmo proprietário serão por este declaradas em fichas anexas a cada declaração, 
na forma dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 49 do Estatuto da Terra, para efeito do que dispõe 
o § 1o do art. 50 do referido Estatuto.

§ 2o Os Centros de controle e de computação dos dados cadastrais farão, poste-
riormente, o confronto dos dados fornecidos pelos proprietários, para os efeitos do 
que dispõe o § 3o do art. 49 do Estatuto da Terra.

SEÇÃO III – Dos Cadastros Especiais

Art. 56. Para complementação do Cadastro de Imóveis Rurais, será procedido o 
levantamento dos dados relativos a arrendatários e parceiros dos respectivos pro-
prietários, através de questionários respondidos diretamente por esses arrendatários 
e parceiros.
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Art. 57. Será também organizado, progressivamente, cadastro complementar das 
terras públicas federais e estaduais, e das terras devolutas, visando ao conhecimento 
das disponibilidades de áreas apropriadas à colonização.

Parágrafo único. No cadastro referido neste artigo deverão ser registradas as ocor-
rências de posseiros e suas respectivas situações, para os fins da regularização prevista 
no Estatuto da Terra.

Art. 58. Os cadastros complementares dos imóveis e terras situados em áreas priori-
tárias ou em áreas de amostragem, na forma do parágrafo único do art. 46, obedecerão 
a normas técnicas especiais aprovadas em atos normativos da alçada da Diretoria do 
IBRA.

Art. 59. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Brasília, 31 de março de 1965; 144o Independência 77o da República.

H. CASTELLO BRANCO – Hugo de Almeida Leme – Roberto Campos

Decretado em 31/3/1965 e publicado no DOU de 8/4/1965.
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Decreto no 55.286/1964

Estabelece as normas gerais para a regulamentação da Lei no 4.504, de 
30 de novembro de 1964, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 
87, inciso I, da Constituição Federal,

DECRETA:

Art. 1o Para a implantação das atividades previstas no Estatuto da Terra, o Ministro 
de Estado Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica promoverá 
as medidas necessárias à regulamentação da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
a fim de serem expedidos os atos normativos na forma estabelecida por este decreto.

§ 1o Os atos de regulamentação, incluindo regulamentos, regimentos portarias e 
instruções, a serem baixados nos termos do art. 103 e §§ da lei referida neste artigo, 
abrangerão seções ou parte de seção de cada capítulo ou um ou mais capítulos de cada 
título tendo em vista, sempre, a necessidade e a conexão da matéria.

§ 2o As portarias ministeriais e as instruções expedidas pelas autarquias criadas 
pela lei referida neste artigo deverão sempre:

a) limitar-se, quanto ao seu conteúdo, sentido e alcance, aos termos da autorização 
ou determinação prevista na Lei no 4.504, de 1964, e na sua regulamentação;

b) ordenar e disciplinar os atos e fatos administrativos e da gestão financeira e 
patrimonial, de acordo com a natureza, a estrutura e a finalidade dos serviços e tra-
balhos a que se destinem;

c) procurar o maior rendimento dos serviços e simplificação da rotina adminis-
trativa.

Art. 2o O Ministro de Estado Extraordinário para o Planejamento e Coordenação 
Econômica, em colaboração com o Ministro de Estado da Agricultura, determinará 
o preparo de atos necessários para garantir a continuidade executiva das atividades 
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dos órgãos cuja estrutura e atribuições foram alteradas pela Lei no 4.504, de 1964, 
incluídos aqueles que visem a:

I – promover a criação, a fusão, a transferência e o desdobramento ou a extinção 
de quaisquer unidades administrativas ou técnicas, cujas atribuições se incluam entre 
as dos órgãos criados ou modificados pela referida lei;

II – resolver quaisquer questões relativas à vinculação ou enquadramento de pessoal, 
tendo em vista as peculiaridades dos serviços técnicos e administrativos dos órgãos 
criados, modificados ou a serem reestruturados em decorrência da referida lei;

III – constituir comissões especiais, interministeriais ou interdepartamentais para 
o estudo e solução de determinados assuntos, para a coordenação de atividades cor-
relatas ou liquidação de serviços ou órgãos extintos pela referida lei;

IV – contratar com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, quais-
quer serviços ou trabalhos necessários à execução da referida lei, quando não puder, 
através de convênios ou acordos, com outros órgãos, federais, estaduais ou municipais, 
conduzi-los de modo oportuno e eficiente.

Art. 3o Até que seja aprovada a regulamentação fixando a estrutura e condições de 
funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e do Instituto Na-
cional de Desenvolvimento Agrário (INDA) ficam as atribuições dos órgãos e serviços 
extintos ou transferidos na forma da Lei no 4.504-64, sujeitas às seguintes normas:

§ 1o Para responder pelas atividades que eram de competência da Superintendência 
de Política Agrária (SUPRA) extinta na forma da referida lei e que foram transferidas 
ao IBRA, serão designados pelo Presidência da República um responsável e um assessor 
executivo, cabendo-lhe, além daquelas funções, as que são da competência do IBRA 
e que independam de regulamentação.

§ 2o Para responder pelas atividades do INDA, serão designados pelo Presidente 
da República, um responsável e um assessor executivo, cabendo-lhes as atribuições 
definidas na lei e que independam da regulamentação.

Art. 4o As questões e processos em andamento, da competência dos órgãos alterados 
pela Lei no 4.054, de 30 de novembro de 1964, serão resolvidos, respectivamente, pelas 
autoridades referidas nos parágrafos 1o e 2o do artigo anterior, ou pelos dirigentes dos 
órgãos remanescentes. Incluem-se entre estas atribuições, as referentes à:

I – movimentação de depósitos bancários, após a transferência dos saldos;
II – movimentação de dotações orçamentárias e outros quaisquer recursos;
III – celebração de acordos e convênios, nos termos da Lei no 4.504-64;
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IV – autorização do pagamento do respectivo pessoal bem como das despesas com 
material aluguel, serviços e demais encargos ocorrentes;

V – renovação de comissionamento de pessoal, bem como sua relotação;
VI – providências concernentes às ações judiciais em curso e àquelas a serem pro-

postas, especialmente as de desapropriação, bem como quaisquer medidas de defesa 
das autarquias em causa.

Parágrafo único. A cobrança das contribuições criadas pela Lei 2.613, de 23-9-55, 
será efetuada sob a responsabilidade do INDA, através dos órgãos transferidos da 
extinta SUPRA, na forma do disposto no artigo 5o, inciso II, deste decreto.

Art. 5o A distribuição de pessoal e serviços da extinta SUPRA, entre o IBRA e o 
INDA, na fase de transição prevista neste decreto, far-se-á de acordo com o seguinte:1

I – os serviços e respectivo pessoal, localizados na Capital Federal, integrarão o 
IBRA;

II – os serviços e respectivo pessoal das Delegacias Regionais, Escritórios, existentes 
nos Estados e Territórios, integrarão o INDA;

III – os serviços e respectivo pessoal localizados no Estado da Guanabara, serão 
transferidos ao INDA, com exceção daqueles necessários à constituição do Escritório 
local de representação do IBRA e ao funcionamento de sua Secretaria Administrativa, 
na fase de transição prevista neste decreto.

§ 1o O material e instalações indispensáveis à execução dos trabalhos, permane-
cerão com os respectivos serviços até que a Comissão de Liquidação, designada nos 
termos do art. 2o, inciso III, lhes dê o competente destino.

§ 2o As medidas necessárias à gradual transferência do pessoal mediante o pro-
cessamento relativo à opção prevista no § 5o do art. 104, da Lei no 4.504-64, a qual 
deverá ser formulada dentro de 90 (noventa) dias da data da publicação do presente 
decreto, deverão ser estudadas e propostas pela Comissão de Liquidação, referida no 
parágrafo anterior.

Art. 6o As medidas previstas nos arts. 113, 114, 115, 116 e 117 da Lei no 4.504-64 
e aqui não especificadas, serão da competência dos órgãos próprios dos respectivos 
Ministérios, até que seja baixada a regulamentação definitiva dessa lei, nos termos do 
seu art. 122.

1 Decreto no 55.888/1965.
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Art. 7o As despesas com a implantação das autarquias criadas pela Lei no 4.504-64, 
bem como as relativas aos trabalhos técnicos necessários à sua regulamentação, cor-
rerão por conta:

a) do crédito especial de que trata o art. 121 da referida lei;
b) da verba constante do orçamento da SUPRA para 1964 e destinada a despesas de 

qualquer natureza com a organização e funcionamento dos órgãos a serem criados com 
a finalidade de executar as tarefas iniciais de instalação das autarquias mencionadas;

c) da dotação orçamentária na parte que for destinada à implantação do IBRA.

Art. 8o Entende-se prorrogada a competência do Conselho de Administração, da 
Presidência, da Secretaria Administrativa e dos órgãos centrais e regionais diretivos 
da SUPRA, quanto aos atos inerentes às suas respectivas atribuições, praticados entre 
a data da vigência da Lei no 4.504-64 e a da publicação do presente decreto.

§ 1o Com relação aos atos da gestão financeira pertinentes às despesa correntes 
durante o mês de dezembro para a manutenção das atividades dos órgãos da extinta 
SUPRA, alterados e transferidos nos termos da Lei no 4.504-64 a competência a que 
se refere este artigo fica prorrogada até o dia 31 do corrente mês.

§ 2o Igual prorrogação de competência entende-se para os demais órgãos extintos, 
alterados ou transferidos pela referida lei.

Art. 9o Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1964; 143o da Independência e 76o da República.

H. Castello Branco – Hugo de Almeida Leme – Roberto de Oliveira Campos

Decretado em 24/12/1964, publicado no DOU de 28/12/1964 e retificado no DOU de 27/1/1965.
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Decreto-Lei no 3.365/1941

Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 
da Constituição,

DECRETA:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o 
território nacional.

Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapro-
priados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.1

§ 1o A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, 
quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo.

§ 2o Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios 
poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em 
qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa.

§ 3o É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Mu-
nicípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas 
cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua 
fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República.
..................................................................................................................................................

Art. 4o A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvi-
mento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, 

1 Decreto-Lei no 856/1969.
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em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade 
pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação 
da obra e as que se destinam à revenda.2

Parágrafo único. Quando a desapropriação destinar-se à urbanização ou à reurba-
nização realizada mediante concessão ou parceria público-privada, o edital de licitação 
poderá prever que a receita decorrente da revenda ou utilização imobiliária integre 
projeto associado por conta e risco do concessionário, garantido ao poder concedente 
no mínimo o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando estas ficarem 
sob sua responsabilidade.

Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública:3

a) a segurança nacional;
b) a defesa do Estado;
c) o socorro público em caso de calamidade;
d) a salubridade pública;
e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular 

de meios de subsistência;
f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da 

energia hidráulica;
..................................................................................................................................................

k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados 
ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias 
a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a 
proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;
..................................................................................................................................................

m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemi-
térios;

n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;
o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou 

literária;
p) os demais casos previstos por leis especiais.

..................................................................................................................................................

2 Lei no 12.873/2013.
3 Leis nos 9.785/1999 e 6.602/1978.
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§ 3o Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, desti-
nado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão.

Art. 6o A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da Re-
pública, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 7o Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas 
a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de 
oposição, ao auxílio de força policial. Àquele que for molestado por excesso ou abuso 
de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal.

Art. 8o O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, 
neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação.

Art. 9o Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se 
verificam ou não os casos de utilidade pública.

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judi-
cialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto 
e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o 
mesmo bem objeto de nova declaração.4

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a 
indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

DO PROCESSO JUDICIAL

Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no 
foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se 
houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

Art. 12. Somente os juízes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e 
irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação.

4 Medida Provisória no 2.183-56/2001. Ver Decreto-Lei no 9.282/1946.



517Terras

Art. 13. A petição inicial, alem dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, 
conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal 
oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos 
mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.
..................................................................................................................................................

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre 
que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de confor-
midade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo proviso-
riamente na posse dos bens.5

§ 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, me-
diante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso 
o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel 
sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, 
urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediata-
mente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso “c”, o juiz fixará inde-
pendente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que 
houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização 
posterior do imóvel.

§ 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a 
requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão 
provisória.

§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo 

5 Leis nos 11.977/2009 e 2.786/1956, Decreto no 9.811/1946 e Decreto-Lei no 4.152/1942.
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divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, 
expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao 
ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, 
vedado o cálculo de juros compostos.6

§ 1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda 
comprovadamente sofrida pelo proprietário.

§ 2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de 
utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de 
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim 
às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, 
em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor 
fixado na sentença.

§ 4o Nas ações referidas no § 3o, não será o Poder Público onerado por juros com-
pensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada 
pelo autor da ação.

Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a 
recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada 
na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao 
ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria 
ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.7

Art. 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do 
marido dispensa a da mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando 
o bem pertencer à sociedade; a do administrador da coisa, no caso de condomínio, 
exceto o de edifício de apartamento constituindo cada um propriedade autônoma, a 
dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro, 
ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer 
a espólio.

Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra 
no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo 

6 Medida Provisória no 2.183-56/2001. Ver ADI no 2.332-2.
7 Medida Provisória no 2.183-56/2001.
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hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência 
ou despacho.

Art. 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicílio ou da residência do 
réu, a citação far-se-á por precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do ter-
ritório da jurisdição do juiz.

Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em 
lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou, ainda, no estrangeiro, o que dois oficiais 
do juízo certificarão.

Art. 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário.

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impug-
nação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

Art. 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu, ou perda de 
sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador à 
lide, até que se habilite o interessado.

Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade 
à investidura do curador à lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo 
representante do espólio, ou do incapaz.

Art. 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por sentença no 
despacho saneador.

Art. 23. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa 
quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, 
antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou 
documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, 
entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas 
no art. 27. Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões e, a arbítrio 
do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo.

§ 2o Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo es-
pecial para apresentação do laudo.
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Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade 
do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o 
preço da indenização.

Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo 
outra audiência que se realizará dentro de 10 dias a fim de publicar a sentença.

Art. 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas.
Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte 

de maquinismos instalados e em funcionamento.

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se in-
cluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.8

§ 1o Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as 
úteis, quando feitas com autorização do expropriante.

§ 2o Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, 
antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme 
índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República.

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e 
deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de 
aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conser-
vação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à 
valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.9

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço 
oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão 
fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no 
§ 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar 
R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).

§ 2o A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou 
judicial, não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário.

§ 3o O disposto no § 1o deste artigo se aplica:

8 Leis nos 6.306/1975, 4.686/1965 e 2.786/1956.
9 Lei no 2.786/1956 e Medida Provisória no 2.183-56/2001. Ver ADI no 2.332-2.
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I – ao procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de 
desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária;

II – às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação 
indireta.

§ 4o O valor a que se refere o § 1o será atualizado, a partir de maio de 2000, no dia 
1o de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período.

Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito 
simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, 
quando o for pelo expropriante.10

§ 1o A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da 
oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição.
..................................................................................................................................................

Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expro-
priante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a 
transcrição no registro de imóveis.

Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso 
contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre 
o bem expropriado.

Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.11

§ 1o As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando inscritas 
e ajuizadas.

§ 2o Incluem-se na disposição prevista no § 1o as multas decorrentes de inadim-
plemento e de obrigações fiscais.

10 Lei no 6.071/1974.
11 Leis nos 11.977/2009 e 2.786/1956.
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§ 3o A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação 
própria.

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é 
considerado pagamento prévio da indenização.12

§ 1o O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em 
estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz.

§ 2o O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do 
fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito 
para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34.

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, 
de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de 
editais, com o prazo de dez dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o 
preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem 
ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapro-
priação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

Art. 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação 
própria, de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização. 
O expropriante prestará caução, quando exigida.

Art. 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação 
econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e 
danos do expropriante.

Art. 38. O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou 
sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou 
ao recebimento da indenização.

Art. 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses, e não 
se interrompe pela superveniência destas.

12 Lei no 2.786/1956.
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Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma 
desta lei.

Art. 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em 
curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e atos além dos por 
ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulada.

Art. 42. No que esta lei for omissa aplica-se o Código de Processo Civil.

Art. 43. Esta lei entrará em vigor dez dias depois de publicada, no Distrito Federal, 
e trinta dias nos Estados e Território do Acre, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1941, 120o da Independência e 53o da República.

GETULIO VARGAS – Francisco Campos.

Decretado em 21/6/1941 e publicado no DOU de 18/7/1941.
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São dois os pilares normativos deste volume da Coleção Ambiental: a Lei no 8.171/1991, 
que trata da Política Agrícola, e a Lei no 8.629/1993, sobre a Reforma Agrária.

Além dos dois marcos legais, nesta obra figuram os dispositivos constitucionais pertinentes 
tanto às políticas agrícola e fundiária, quanto à reforma agrária. Atualizada até fevereiro 
de 2015, ela também apresenta dezenas de normas correlatas (entre as quais três leis 
complementares) e um ato internacional: o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 
para a Alimentação e a Agricultura. Ao final, o leitor encontra um pormenorizado índice de 
temas e entidades.
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