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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 

para o desenvolvimento do trabalho de instrução e trâmite dos processos de 

regularização fundiária realizada no Parque Nacional da Serra da Bocaina,  

contribuindo com o entendimento dos procedimentos disciplinados pela IN ICMBio nº 

02/2009, assim como da documentação oficial requerida e dos encaminhamentos de 

fluxo, objetivando a indenização de propriedades, benfeitorias de posseiros e 

ocupantes , assim como a desintrusão de ilegais sobrepostos à Unidade de 

Conservação desde a abertura do processo até sua conclusão.  

Palavras chaves: Regularização Fundiária; indenização de benfeitorias; 

desocupação; desapropriação de imóveis; instrução; mapeamento de processos; 

Parque Nacional da Serra da Bocaina 
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Tema 

O presente trabalho trata do mapeamento AS-IS do fluxo do processo 

administrativo fundiário a luz do regramento imposto pela Instrução Normativa nº 

02/2009, a qual disciplina os procedimentos administrativos de desapropriação de 

propriedades e de benfeitorias de posseiros e ocupantes de boa-fé. 

A temática fundiária no direito público brasileiro sempre esteve envolta 

numa aura de “mistério” e preconceitos, onde se criou o mito de que somente os 

cartórios, burocratas e letrados na lei conseguem decifrar as diversas documentações 

relacionadas ao tema.  

A base do parcelamento no Brasil é um imenso e histórico esbulho 

imobiliário (ainda em andamento), onde a aura de mistério legal e documental, aliada 

a baixa cultura educacional e legal da imensa maioria da população, se presta como 

excelente estratégia para manutenção de fraudes registrais, grilagens, esbulhos e 

outros tipos de apropriações do patrimônio público e também de particulares. 

Esse trabalho busca com o mapeamento AS-IS, lançar um pouco de luz 

sobre os processos administrativos de regularização fundiária, fazendo com que 

novos servidores que se interessem pelo tema possam se utilizar dessas informações 

e assim colaborando para o seu correto desenvolvimento.  

1.2 Unidade de Aplicação 

O Parque Nacional da Serra da Bocaina foi criado pelo Decreto Federal 

n° 68.172/71, modificado pelo Decreto Federal n° 70.694/73, com área de 107.654 

hectares localizados entre os dois maiores centros populacionais do país: São Paulo 

e Rio de Janeiro. Sobrepondo-se a 5 (cinco) municípios: Cunha/SP; Areias/SP; São 

José do Barreiro/SP; Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ.  
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Protege um importante fragmento do Domínio da Mata Atlântica, 

agrupando ampla diversidade de tipos vegetacionais, grandes extensões contínuas 

de áreas florestadas, sob diversos domínios geomorfológicos. Abrange desde áreas 

costeiras até vertentes íngremes no alto do planalto dissecado da Bocaina, do nível 

do mar a 2.088 metros de altitude. É considerado um dos principais redutos de 

Floresta Atlântica, coberto pela Floresta Ombrófila Densa (Submontana, Montana e 

Alto Montana), Floresta Ombrófila Mista Alto Montana e Campos de Altitude, ainda em 

bom estado de conservação, apesar de inúmeros pontos de interferência humana. 

Deve-se destacar a alta diversidade e complexidade natural da área, resultantes das 

inúmeras combinações entre tipos de relevo, altitudes, características topográficas, 

rede de drenagem, substrato rochoso, solos e cobertura vegetal natural. É um território 

com endemismos, refúgios ecológicos e espécies ameaçadas de extinção 

Figura 1 – Localização 



10 

órgão público, empresa ou particular é obrigado a ter como válida as certidões 
IMPORTANTE: Até a revisão e publicação do presente trabalho, a Instrução Normativa nº 02/2009, foi revogada pela Instrução Normativa 

nº 04/2020, alterando o mapeamento e parte dos procedimentos aqui apresentados. 

1.3 Justificativa 

Até o advento da publicação da Instrução Normativa ICMBio nº 02/2009,  

os procedimentos administrativos de regularização fundiária das unidades de 

conservação obedeciam aos requisitos da Instrução Normativa IBAMA nº 09 de 24 de 

outubro de 2003.  

Tal normativa, era conhecida nos meios administrativos (CGTER) por 

sua inaplicabilidade para uma solução administrativa amigável entre as partes.  

Em seus dispositivos, como primeiro documento requerido para a 

resolução administrativa de uma desapropriação, havia a exigência, em sua alínea 

“a”, inc. I de seu art. 3º: 

Art. 3º... 

a) cópia do título aquisitivo originário ou certidão deste que comprove o domínio
privado do imóvel a ser indenizado, acompanhado da cadeia dominial 
correspondente ininterrupta e válida até a origem; 

b) ...”

A base documental cartorial do Brasil, quase sempre não chega a 

comprovação efetiva de origem da maioria dos títulos de domínio, seja pela 

impossibilidade de obtenção de certidões devido a deterioração ou perda dos registros 

cartoriais antigos, seja pela prática ancestral de produzirem-se registros oficiais 

fraudulentos: Registros que simplesmente “nasciam” nos cartórios de registro, sem 

declaração de nenhuma origem legal.  

Praticamente nenhum Administrado conseguia cumprir essa exigência 

da IN 09, por ser maior que as exigidas pela legislação superior para a transação e 

desapropriações de imóveis (Lei Fed. nº 6.015/73 - Lei dos Registros Públicos e Dec. 

Lei nº 3.365/412 – Decreto Lei das Desapropriações). Era em suma, um regramento 

construído evidentemente para não funcionar. 

Face a “fé pública” atribuída aos títulos e certidões cartoriais, qualquer 
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apresentadas por aqueles revestidos dessa “fé”, mas no caso da UCs, sob esse 

regramento anterior, ainda era necessário a apresentação de “origem no destaque do 

patrimônio público”.  

Com a publicação da Instrução Normativa ICMBio nº 02/2009, resolveu-

se o gargalo administrativo da alínea “a”, Inc. I da IN IBAMA nº 009/2003, alterando 

essa exigência pela de demonstração da cadeia dominial trintenária ininterrupta, 

tornando possível a resolução administrativa amigável das desapropriações com 

documentação regular, sem sobrecarregar o judiciário com ações caras e 

evidentemente desnecessárias.  

1.3.1 – Histórico da Regularização Fundiária no Parque 

Nacional da Serra da Bocaina 

● 1971:

– Criação do PNSB - Decreto Federal n° 68.172, de 04 de fevereiro de 1.971 (processo

de criação não encontrado); 

● 1972:

– Retificação do decreto de criação do PNSB - Decreto Federal n° 70.694, de 08 de

junho de 1.972; 

– O INCRA e IBDF assinam termo de cessão de terras do Núcleo Colonial Senador

Vergueiro (terras públicas desde 1908, posteriormente divididas em Núcleo 

Albuquerque Lins ou Bandeirantes e NCSV) para compor e regularizar área do PNSB. 

– Estudo “Levantamento Sócio-econômico do Núcleo Colonial Senador Vergueiro”

indicou 79 famílias sobrepostas às suas terras; 

● 1972-75:

– INCRA não efetiva indenizações;
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● 1976:

– Aberto processo na justiça de reintegração de posse no Núcleo Colonial Senador

Vergueiro (status do processo desconhecido – não encontrado). 

● 1977:

– Levantamento fundiário CODEPLAN (Companhia de Planejamento do Distrito

Federal): 

– Mapeamento dos limites com restrições;

– 422 ocupantes, entre posseiros e proprietários;

● 1982-85:

– Primeiras indenizações pelo IBDF. Ocorrências de diversas fraudes em

desapropriações administrativas (Fazenda Guebetiba, por ex.). Compras não 

registradas por carências de requisitos legais, contratos de compra e venda 

desaparecidos; 

● 1986:

– IBDF atualiza situação fundiária do PNSB sobre mapa de 1977;

● 1996:

– Decretado 212 hectares para Terra Indígena Guarani-Araponga, sobreposta ao

PNSB; 

● 2002:

– Publicação do plano de manejo PNSB aperfeiçoa interpretação limites, afirmando

que a definição dos limites e regularização fundiária são etapas fundamentais para 

atingir os objetivos da UC. 
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● 2003:

– O IBAMA publica a Instrução Normativa n° 09 de 24 de outubro que regulamenta o

processo administrativo de aquisição de imóveis; 

● 2004:

– Aberto Inquérito Civil Público (ICP) (PA/MPF/PRM/Angra dos Reis/RJ/No

1.30.014.000168/2004-11) para investigar, analisar e promover vários aspectos da 

situação fundiária e de consolidação territorial do PNSB; 

● 2006:

– Portaria IBAMA no 1360/2006 criou um GT para iniciar os trabalhos de regularização

fundiário do PNSB e Itatiaia; 

● 2007:

– GT encontra e organiza vários documentos e mapas relativos ao PNSB;

– GT elabora termo de referência para contratação de serviços especializados de

delimitação cartográfica dos limites do PNSB. 

● 2008:

– DIPLAN aprova o Termo de Referência para contratação de serviços relativos à

regularização fundiária do PNSB (Memo no 17/2008/ DIPLAN/ CGCOT do ICMBio). 

● 2009:

– ICMBio publica Instrução Normativa nº 02 de 03 de setembro de 2009, que

regulamenta o processo administrativo de regularização fundiária junto ao ICMBio; 
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– Pedidos a Secretaria de Patrimônio da União para o repasse da Fazenda Central,

imóvel da União, (processos GRPU-RJ No 04967.006948/2009-58 e GRPU-SP No 

04977008743/2009-98) e áreas de marinha p/ MMA; 

– Aberto processo desapropriação amigável Sítio Pessegueiro.

● 2011:

– O PNSB elabora projeto detalhado de regularização fundiário;

– Abertura de 1 processo indenizatório;

● 2012:

– Aquisição do Sítio Pessegueiro (107 ha) após 27 anos sem ações de

desapropriações; 

– ICMBio elabora estudo técnico de limites do PNSB na área de Trindade- Paraty/RJ.

– Abertura de 5 processos indenizatórios.

● 2015:

– Contratação de empresa por licitação nacional (TOPOSAT) para apoio e entrega de

produtos relacionados a regularização fundiária; 

● 2016 – 2019:

– Abertura de dezenas de novos processos de regularização. Realização de Laudos

de vistoria e avaliação em 12 processos. 
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– Aquisição de fotografias aéreas georreferenciadas da UC, datadas de 1973, para

visualização da situação histórica das propriedades, posses e ocupações (Fonte: 

Parque de Material Eletrônico da Aeronáutica – PAME) 

– Imissão judicial na posse do lote 06 em Trindade. – Diversos processos em aguardo

de providências jurídicas pela PFE. 

– 2 (dois) processos de indenização de benfeitorias com aceite dos Administrados.

– Diversos processos já com parecer jurídico aguardando apenas assinatura da

notificação de desapossamento sem pagamento de benfeitorias pela presidência do 

ICMBio (ocupações sobre terras públicas). 

– Análise dos produtos apresentados pela empresa de georreferenciamento

vencedora da licitação de 2015 (TOPOSAT), infelizmente sendo recusados mais de 

90% dos produtos apresentados por inconformidade. 

– Cruzamento de informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) com a malha

fundiária georreferenciada do PNSB para a descoberta e abertura de novos processos 

de Regularização Fundiária. 

● 2020

– Criação do “GT Bocaina” para promover o fornecimento de informações e subsídios

a PFE na instrução de processos judiciais de regularização fundiária. Cerca de 45 

ações judiciais (algumas com valores estratosféricos de indenização ou tentando se 

apropriar de possíveis terras devolutas) em andamento.  

– Projeto de formação do “Mercado de Terras” e avaliação de uma propriedade ainda

em março. 
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1.3.2 – Breve diagnóstico fundiário do Parque Nacional da 

Serra da Bocaina 

• 107.654 hectares localizados próximos e entre os dois maiores centros

populacionais do País;

• Necessidade de demarcação da Unidade e consolidação de limites da UC;

• Necessidade de atualização do cadastro de ocupantes (Último levantamento

realizado no laudo CODEPLAN 1977 detectou 422 ocupantes);

• Necessidade de ações discriminatórias para arrecadação de terras devolutas;

• Necessidade de localização, demarcação e registro de áreas adquiridas ao

tempo de IBDF;

• Necessidade de se promover a realização de laudos de avaliação das

propriedades posses e ocupações;

• Necessidade de criação de uma equipe para atendimento das demandas

fundiárias;

• Passivo fundiário de 49 anos;

• Títulos de propriedade sem a devida descrição memorial e com cadeias

dominiais suspeitas;

• Propriedades buscando a certificação de áreas muito maiores que as

constantes nos títulos de propriedade (avanço sobre terras devolutas);

• Necessidade de contratação de empresa especializada de

georreferenciamento para certificação da poligonal de imóveis públicos ou

particulares de interesse estratégico da Unidade de Conservação;
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• 438 polígonos, entre propriedades, posses e ocupações lançados no banco de

dados georreferenciados do PNSB, levantados pelo laudo CODEPLAN de

1977. 

• 153 polígonos lançados no banco de dados georreferenciados do PNSB, entre

propriedades, posses e ocupações.

• Pelo menos 89 sobreposições de polígonos, entre propriedades, posses e

ocupações

• 198 Processos de regularização fundiária abertos e em andamento.

1.3.3 – Representação gráfica da situação dominial do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina

A partir das análises das informações histórico/documentais do banco 

de dados fundiários do PNSB foi possível se construir 3 (três) cenários da atual 

situação fundiária da Unidade de Conservação. 

Figura 2 – Cenário Conservador – Dados e documentos oficiais com certeza de 

domínio público (documentados/registrados). 
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Figura 3 – Cenário Intermediário – Dados dos levantamentos históricos, 

abrangendo também as prováveis terras devolutas com alguma indicação de 

histórico/documental de existência (Laudo CODEPLAN 1977, a exemplo). 

Figura 4 – Cenário Otimista: Dados e documentos públicos oficiais, projeção de 

áreas “adquiridas” não registradas,  assumindo como terras devolutas, as lacunas da 

malha fundiária onde não foram encontradas nenhuma informação 

histórico/documental de serem terras particulares (supostamente devolutas). 
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Figura 5 – Malha Fundiária do PNSB conforme banco de dados 

Assim apresentado, fica fácil compreender o imenso desafio da gestão 

fundiária do PNSB, a tal ponto que para descrição detalhada e levantamento dos 

principais problemas, cremos que seria necessário a produção de um novo trabalho 

específico. 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo geral 

O presente trabalho final do PGR6, tentará apresentar de forma clara,  a 

legislação básica, a documentação, conceitos chave e os ritos processuais 

administrativos, através do mapeamento AS-IS do fluxo processual estabelecido pela 

IN nº 02/2009, visando agilidade e precisão nos atos administrativos necessários a 

regularização fundiária, com a entrega aos proprietários, posseiros e ocupantes, por 

meios de critérios técnicos, uma justa indenização  (Inc. III do art. 2º da IN nº 02/2009). 

Promovendo assim a necessária consolidação fundiária do PNSB. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

Fornecer um guia visual de fácil compreensão do fluxo de instrução 

processual, para os servidores que atual ou futuramente, venham atuar nessa 

importante área. 

Trazer a conhecimento, a legislação, os procedimentos, documentos, 

partes e setores administrativos envolvidos (STAKEHOLDERS).   

Servir de base para um posterior mapeamento “TO-BE” e para a 

manualização do processo administrativo de regularização fundiária junto ao Parque 

Nacional da Serra da Bocaina e outras unidades que o necessitem. 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:

2.1. Levantamento de processos paradigmas que chegaram à 

conclusão com o pagamento da indenização ou judicializados. 

Para a elaboração do presente trabalho final, foram realizados 

levantamentos de processos de Regularização Fundiária que chegaram à conclusão 

com o pagamento ou judicialização.  

No parque Nacional da Serra da Bocaina, como apresentado em 

histórico, temos poucos processos paradigmas recentes (IN nº 02/2009) que 

chegaram à conclusão com o pagamento de indenização (um). A aquisição do Sítio 

Pessegueiro que seguiu os procedimentos regulares até sua conclusão com o 

pagamento e averbação da matrícula em nome do ICMBio. 

Devido a conturbada situação fundiária do PNSB, a maioria dos 

processos tem caminhado para a judicialização, sejam de Processos de 

desapropriação ou desocupação com indenização de benfeitorias (nestes 

principalmente por resistência dos ocupantes). A exemplo, temos o processo nº 

02645.000068/2013-61, referente a desapropriação do “Lote 06” de Interesse da 
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caminho da judicialização por carência documental e resistência imotivada da 

empresa e Processo nº 02126.000124/2016-26 (Joel Alves Borges), com autorização 

da presidência do ICMBio para a judicialização. 

Tais processos paradigmas para o mapeamento “AS-IS” foram lidos em 

seus procedimentos diretamente relacionados a IN nº 02/2009, sendo 

desconsiderados para o mapeamento quaisquer outros atos presentes nos processos 

que não tenham relação direta com os termos da referida Instrução Normativa. 

2.2. Entrevista a PFE/CR8 

Foram realizadas cerca de 5 (cinco) breves reuniões telefônicas como o 

Procurador Federal Especializado, o Dr. Frederico Rios de Paula, onde foram trocadas 

informações sobre como é realizada a análise jurídica pela PFE das situações 

previstas a Instrução Normativa ICMBio nº 02/2009. 

Esses breves e esclarecedores contatos, foram essenciais para a 

compreensão e identificação de gargalos dentro da PFE (sobrecarga), assim como 

esclarecimentos sobre a interpretação da documentação necessária a instrução dos 

processos de regularização fundiária, especialmente a necessária para caracterização 

das posses/ocupações de boa-fé (entendimentos jurídicos). 

2.3. Consulta a jurisprudência relacionada a desapropriações por 

interesse público 

Foram consultadas diversas jurisprudências relacionadas aos conceitos 

e normas descritas na IN nº 02/2009. Onde se buscou encontrar um melhor 

entendimento das diversas decisões relacionadas ao tema, que pudessem refletir na 

interpretação dos conceitos apresentados a referida IN e apresentados ao final. 

2.4. Interpretação jurídico/prática da IN nº 02/2009 

Sendo minha formação em direito com enfoque processual, habilitado 
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público através do concurso IBAMA 2002. Somado a experiência no ICMBio de 11 

(onze) anos no trato com processos de regularização fundiária, desde minha lotação 

na Coordenação Geral de Regularização Fundiária do ICMBio em 2009. Creio que me 

capacitam a análise e sistematização processual dos termos previstos a IN nº 

02/2009. O que foi realizado, tanto no mapeamento, quanto na definição dos conceitos 

jurídicos aplicáveis a IN nº 02/2009. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO:

PAVANI JÚNIOR & SCUCUGLIA (2011) definem processo 

organizacional como uma série de atividades/objetos, transformando entradas (inputs) 

em saídas/produtos (outputs), de forma a atribuir determinado grau (tangível) de 

agregação de valor que serão entregues aos clientes. 

ABPMP (2013) define o processo como agregação de atividades ou 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais 

resultados, ou seja, um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia/gerencia 

outros processos. Na descrição dos processos, a ABPMP (2013) estabelece que eles 

são compostos por atividades inter-relacionadas que solucionam uma questão 

específica. Essas atividades são governadas por regras de negócio e vistas no 

contexto de seu relacionamento com outras atividades para fornecer uma visão de 

sequência e fluxo, possibilitando uma melhora no seu gerenciamento. 

SANTOS (2002) destaca que a gestão por processos traz para as 

organizações a cultura de prover avanços ou ganhos de desempenho através da 

melhoria de seus processos. Esta busca pela melhoria continuada dos processos, 

aliada ao atendimento das expectativas e necessidades dos clientes, afeta 

positivamente todos os setores da organização, facilitando a administração do 

trabalho e possibilitando a gestão do conhecimento (ENAP, 2015).  

Para que se estabeleça a gestão por processos, é necessário 

primeiramente visualizá-lo (MELLO & SALGADO, 2005), o que consiste no 

mapeamento dos processos. Realizar o mapeamento dos processos desenvolvidos 
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IS, que demonstra a sequência de atividades que comporão, de maneira clara e 

objetiva, a estrutura e o funcionamento dos processos (PAVANI JÚNIOR & 

SCUCUGLIA, 2011). 

O mapeamento de processos desempenha o papel essencial de desafiar 

os processos existentes, criando oportunidades de melhoria de desempenho 

organizacional ao identificar interfaces críticas e, sobretudo, criar bases para 

implantação de novas e modernas tecnologias de informação e de integração 

empresarial (DATZ ET AL, 2004). 

E o que significa gerenciar processos? Segundo Neomind (2018) o 

Gerenciamento de Processo de Negócio ou Business Process Management - BPM 

trata-se de uma metodologia ajustável desenvolvida para organizar e facilitar 

processos organizacionais, internos ou externos, e alta ou de baixa complexidade. 

Essa metodologia também é definida como uma disciplina gerencial, que integra 

estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de 

clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, 

objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias 

para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e 

estabelecer a governança de processos (ABPMP, 2013). 

Nesse sentido, considerando que são os processos que permitem a 

realização do trabalho em uma organização, é importante que os envolvidos 

entendam eles da forma mais detalhada possível, de forma a melhorá-los 

continuamente (Carvalho, 2016). 

AS-IS/TO-BE são fases do BPM (Business Process Management), que 

permitem promover a melhoria de processos. Portanto, são dois momentos: o AS-IS 

e o TO-BE.  

AS-IS é a visão dos processos atuais de uma organização, que mostra 

como uma empresa realiza suas atividades em um determinado momento. É comum 

que o termo AS-IS seja utilizado como sinônimo para análise de processos. A análise 
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de processos, por sua vez, é uma das 9 áreas de conhecimento do BPM CBOK®, 

referência mundial nas boas práticas de BPM. 

Na análise de processos AS-IS os processos são descobertos e 

analisados. É o momento de exploração para criar uma visão comum das rupturas e 

desvios do processo. Essa etapa é anterior à fase de melhorias, chamado de TO-BE. 

TO-BE é a visão dos processos futuros de uma organização, que mostra 

a melhor forma de realizar o processo. O TO-BE é também chamado de desenho de 

processos. Seu objetivo é propor melhorias nos processos das organizações, com 

base no que foi verificado no AS-IS. Assim como a análise de processos, o desenho 

de processos também é uma das 9 áreas de conhecimento do BPM CBOK. 

O desenho de processos TO-BE envolve definir o fluxo de trabalho, os 

papéis e responsabilidades, as tecnologias necessárias ao processo, as fontes de 

dados e os momentos de integração com outros processos. O grande feito do TO-BE 

é promover condições reais de transformação nos processos, melhorando seu 

desenvolvimento e  organização. 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS:

• Mapeamento AI-IS do fluxo procedimental ponta a ponta do processo

administrativo de desapropriação nos termos da IN nº 02/2009.

• Mapeamento AI-IS do fluxo procedimental ponta a ponta do processo

administrativo de indenização de benfeitorias nos termos da IN nº 02/2009.

• Conceituação dos termos jurídicos mais importantes relacionados a IN nº

02/2009, para facilitação da interpretação da documentação representada no

fluxo.

• Confirmação dos já notórios gargalos ao desdobramento dos processos

administrativos de Regualrização Fundiária. Sendo os principais, a carência de

servidores capacitados atuantes na regularização fundiária das Unidades de
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Conservação, Carência de avaliadores oficiais, sobrecarga da PFE, falta de 

recursos financeiros (Em Unidades que não disponham, somente a instrução 

documental é possível, ficando o processo sobrestado até que haja 

disponibilidade). 

• Ilustrar para o público alvo do presente trabalho, servidores que trabalham ou

venham a trabalhar na instrução dos processos de regularização fundiária, o

seu fluxo e documentação necessária. Consequentemente, beneficiando de

forma direta, desde a PFE que receberá processos devidamente instruídos,

facilitando seus pareceres, como beneficiará as instâncias superiores da

administração (CGTER/COREG/DISAT) ao se evitar o retrabalho e facilitando

as suas decisões e despachos. Um processo bem instruído é fundamental para

se chegar a um resultado justo, com redução do tempo de entrega dos direitos

que forem apurados àqueles administrados que os tenham.

4. CONCLUSÕES

Através do mapeamento AI-IS do fluxo procedimental ponta a ponta do 

processo administrativo regido pela IN nº 02/2009, foi possível concluir que existem 

algumas lacunas na descrição de fluxo apresentadas pela referida normativa (carência 

de descrição de fluxo nas instâncias superiores – 

COREG/CGTER/DISAT/Presidência). A instrução e fluxo nessas instâncias 

superiores, não foram considerados gargalos, pois tais instâncias seguem 

determinadas praxes já há bastante tempo no desenvolvimento desses processos de 

regularização fundiária, não sendo de conhecimento do setor fundiário do PNSB a 

ocorrência de grandes atrasos em decorrência dessas instâncias.  

Para a elaboração do mapeamento  AI-IS do fluxo procedimental ponta 

a ponta do processo administrativo regido pela IN nº 02/2009, foram considerados 

apenas os atos descritos a referida norma, não sendo considerados no mapeamento 

eventuais atos administrativos ou do particular que não estejam abrangidos pela 

normativa (A exemplo: requerimentos diversos feitos pelos Administrados; retornos da 

PFE solicitando complementação de informações ou esclarecimentos), salvo a 
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exceção das instâncias superiores que, conforme mencionado, não apresentam 

descrição na normativa, ato a ato, suas necessárias intervenções.  

O processo administrativo de regularização fundiária é relativamente 

simples como qualquer outro, onde os servidores envolvidos devem apenas devem 

seguir uma “receita de bolo”, a qual tem seus ingredientes expressamente 

apresentados pela IN nº 02/2009. E para a qual está se buscando uma correta 

visualização através do presente trabalho aplicativo final. 

Também é, ou deveria ser, um processo rápido. Não fossem 3 (três) 

gargalos, não diretamente relacionados aos termos da Instrução Normativa, mas à 

sua aplicação. Principais gargalos visualizados: Carência de servidores capacitados 

a instrução dos processos de regularização fundiária; Sobrecarga da Procuradoria 

Federal Especializada que gera grande atraso na entrega dos pareceres exigidos; e 

Carência de recursos financeiros, sem os quais, nenhum processo chegará a entrega 

do produto. Nem mesmo pelas vias judiciais, posto a necessidade de se avaliar e 

promover o depósito judicial das quantias requeridas a indenização, ainda que a PFE 

as considere indevidas (sejam desapropriações ou indenizações de benfeitorias). 

O processo administrativo de regularização fundiária é um processo 

“amigável”, ou seja, os prazos expressos na IN nº 02/2009 não são preclusivos. 

Podendo ser distendidos a requerimento da parte ou no interesse da Unidade de 

Conservação. Assim como os atos prescritos podem e devem, serem repetidos, para 

por exemplo, caracterizar-se cabalmente a resistência imotivada do Administrado 

quando este se recusa a colaborar com o processo. Não existe a exigência na 

normativa dessa dupla intimação. Isso geraria um conturbado desnecessário na 

representação gráfica do mapeamento, já que, aos termos da IN nº 02/2009, basta a 

resistência a um ato para que se configure a aplicação do art. 36. 

O principal problema encontrado no mapeamento e prática do processo 

administrativo de regularização fundiária, é a ausência de prazos específicos para a 

realização dos procedimentos mapeados, mas também é inviável impor prazos a 

outros órgãos, como a PFE, através de uma simples IN. Mas no prosseguimento 
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tornar esses prazos aceitáveis (aguardamos a judicialização pela PFE de um processo 

prioritário, já com autorização da presidência, desde 2017) 

Finalmente, o presente mapeamento AI-IS o processo regido pela IN nº 

02/2009, objetivou principalmente a sua materialização visual de forma didática. Para 

servir de base a um futuro aprimoramento através da modelagem “TO-BE”, assim 

como para a manualização desses procedimentos.   
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APENDICE 3 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA DESAPROPRIAÇÃO NOS TERMOS DA IN Nº 

02/2009 E CONCEITOS RELACIONADOS 

Art. 10. Quando o objeto da indenização recair sobre imóvel de domínio privado, o 

processo será instruído com a seguinte documentação: 

I - Cópia da carteira de identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF junto à 

Secretaria da Receita Federal do proprietário do imóvel, se pessoa natural; 

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrados e atualizados, 

e comprovação da existência de poderes de representação1, em se tratando de 

pessoa jurídica de direito privado; 

III - Certidão de inteiro teor2 que comprove a existência de cadeia dominial trintenária 

ininterrupta3 ou com prazo inferior a trinta anos, quando iniciada por título expedido 

pelo Poder Público4 ou oriundo de decisão judicial, transitada em julgado, relativa à 

titularidade do domínio5; 

IV - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR atualizado 

V - Planta georreferenciada do imóvel e memorial descritivo, obedecidos os níveis de 

precisão adotados pelo INCRA6, assinados por profissional habilitado, com a devida 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART7; 

VI - Certidões comprobatórias da inexistência de ônus, gravames e ações reais e 

pessoais reipersecutórias sobre o imóvel8; 

VII - Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural emitida pela Receita Federal do 

Brasil pela Internet ou por meio de suas unidades; 

VIII - comprovação da inexistência de débitos perante o ICMBio, sendo aceita 

declaração emitida pelo IBAMA, inclusive por meio eletrônico, até que o ICMBio 

possua sistema de controle próprio. 
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CONCEITOS CHAVE DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A DESAPROPRIAÇÃO 

1 – Comprovação da existência de poderes de representação: Trata-se da 

declaração expressa no contrato social (documento apresentado pelas pessoas 

jurídicas proprietárias de imóveis) de que o Representante que está agindo os autos 

pode efetivamente realizar esses atos em nome da pessoa jurídica titular.  

2 – Certidão de inteiro teor: Certidão do cartório do registro de imóveis, no caso de 

uma “matrícula” (vide glossário) deve trazer expressamente que se trata de uma 

“certidão de inteiro teor”. Se o documento apresentado for um “registro no livro 3” (vide 

glossário), estes já trazem em seu corpo toda a descrição que possui registrada. 

3 – Cadeia dominial trintenária ininterrupta: Trata-se do registro (data) na matrícula 

de que esta foi registrada a 30 (trinta) anos ou mais. Caso não chegue a 30 anos, a 

matrícula trás a menção do número da matrícula anterior, e cópia dessa deverá ser 

requerida até que se chegue a esse registro de 30 anos ou mais. Ininterrupta, diz 

respeito a que, nas averbações (vide glossário) das transferências da propriedade 

lançadas na matrícula, seguem sem falha na sequência dos adquirentes (Exemplo 

dominial contínua: João vendeu para Pedro. Pedro vendeu para Márcio. Márcio 

vendeu para  

4 – Título expedido pelo Poder Público: Quando o registro da matrícula não chega 

aos 30 anos, mas tem averbado que sua origem o próprio poder público. Imóvel 

adquirido do governo estadual ou do INCRA, por exemplo. 

5 – Relativa à titularidade do domínio: Quando a origem da matrícula é uma 

sentença transitada em julgado, esta possui em seu corpo a averbação dessa origem, 

prescindindo que o registro tenha mais de 30 anos. Sentença de usucapião por 

exemplo. 

6 – Níveis de precisão adotados pelo INCRA: Trata-se da certificação expedida pelo 

INCRA de que o polígono descrito ao levantamento planimétrico (mapa) não se 

sobrepõe a nenhum outro. Essa é uma exigência atual para todos os imóveis com 
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desmembramento, etc.) necessitam dessa certificação (Dec. Lei nº 5.570/05). Os 

imóveis menores que 100ha podem ser levados a registro (averbação, 

desmembramento, etc.) sem essa certificação, enquanto os prazos da lei permitirem. 

25 hectares ou mais, exigência a partir de 20 de novembro de 2023. Abaixo de 25 

hectares, exigência a partir de 20 de novembro de 2025 (Dec. Lei nº 9.311/2018).  

7- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: Documento expedido pelo 

conselho de classe ao qual pertence o profissional que realizou a demarcação ou 

georreferenciamento do imóvel. Deve estar acompanhada do comprovante de 

pagamento. 

8 - Certidões comprobatórias da inexistência de ônus, gravames e ações reais e 

pessoais reipersecutórias sobre o imóvel: Certidão específica na qual o cartório 

declara expressamente que o imóvel se encontra livre e desimpedido para a 

realização de qualquer transação. Algumas vezes essa declaração é dada por 

carimbo do cartório na própria matrícula ou como nota ao final desta. Caso exista 

algum ônus (hipoteca, p. ex.), gravames (usufruto, p.ex) ou ações reais e pessoais 

reipersecutórias (judicial) sobre a matrícula, a certidão será positiva e o proprietário 

deverá promover a retirada do entrave para que o processo possa seguir pela via 

administrativa. 
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APENDICE 4 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NOS 

TERMOS DA IN Nº 02/2009 E CONCEITOS RELACIONADOS 

 Art. 25. Quando se tratar de ocupação mansa, pacífica e de boa-fé1 incidente sobre 

terras públicas anteriormente à criação da unidade de conservação, o processo será 

instruído com a seguinte documentação: 

I - Cópia da carteira de identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF junto à 

Secretaria da Receita Federal do responsável pela ocupação, se pessoa natural; 

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrados e atualizados, 

e comprovação de sua representação legal, quando o ocupante for pessoa jurídica de 

direito privado; 

III - Cópia do contrato de concessão, alienação, legitimação, título de posse, contrato 

de transferência de direitos possessórios ou instrumento similar relativo ao imóvel, se 

houver2; 

IV - Planta em escala compatível e memorial descritivo da área ocupada assinados 

por profissional habilitado, preferencialmente com declaração de confinantes3; 

V - Cópia do processo administrativo de regularização fundiária, se houver4; 

VI - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural- CCIR, quando houver sido efetuado o 

cadastramento da ocupação; 

VII - Comprovante da inexistência de débitos relativos ao Imposto Territorial Rural - 

ITR, quando o imóvel estiver inscrito na Secretaria da Receita Federal, sendo aceita 

certidão emitida por meio eletrônico; 
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VIII - Comprovação de inexistência de débitos perante o ICMBio, sendo aceita 

declaração emitida pelo IBAMA, inclusive por meio eletrônico, até que o ICMBio 

possua sistema de controle próprio. 

CONCEITOS CHAVE – DOCUMENTAÇÃO INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS 

1 – Ocupação mansa, pacífica e de boa-fé: Trata-se da ocupação de longa data, 

exercida de forma clara e evidente (não clandestina: escondida), praticada com a 

convicção do ocupante de que não esta realizando um ato ilegal (compra de uma 

posse a qual o adquirente não sabia estar sobreposta a terras públicas, por exemplo). 

2 – Cópia do contrato de concessão, alienação, legitimação, título de posse, 

contrato de transferência de direitos possessórios ou instrumento similar 

relativo ao imóvel, se houver:  Qualquer documento serve a comprovação da 

ocupação, em alguns casos o Administrado não possui nenhum documento além dos 

pessoais, assim, a caracterização da ocupação pode ser dar por outros meios, como 

a vistoria da área pela UC. Bancos de dados fundiários. Imagens georreferenciadas, 

etc. 

3 - planta em escala compatível e memorial descritivo da área ocupada 

assinados por profissional habilitado, preferencialmente com declaração de 

confinantes: Devido aos autos custos para elaboração de planimetria por profissional 

habilitado, onde muitas vezes estamos lidando com pessoas em situação de pobreza, 

tal documento pode ser substituído por qualquer tipo de localização da área. 

Coordenadas obtidas por celular, até mesmo pelo Google Earth, já que inexiste o 

pagamento pela terra. Sua necessidade somente será efetiva quando houver para ser 

indenizado lavouras, pastos ou outras benfeitorias ligadas ao tamanho da área. 

4 - Cópia do processo administrativo de regularização fundiária, se houver: Diz 

respeito a qualquer outro processo de regularização fundiária que o Administrado 

tenha. Por exemplo, um processo de regularização junto ao INCRA. 
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Glossário 

Ação discriminatória: Processo discriminatório é aquele destinado a assegurar a 

discriminação e delimitação das terras devolutas da União e dos estados-membros, 

além de separá-las das terras particulares e de outras terras públicas (Lei. 

6.383/1976). É uma ação judicial onde, sabendo-se da existência de terras devolutas, 

todos os proprietários próximos são chamados a apresentar seus títulos de domínio 

(matrícula ou Registro no Livro 3) para separar as áreas legalmente tituladas daquelas 

que não se encontram em nome de ninguém. Registrando-as para o poder público 

(União ou Estados).  

Avaliação: Ato de dar o jutos valor aos bens objetos do processo  (terras e 

benfeitorias), por meio de laudos que obedecem a normas técnicas (ABNT NBR 

14653). . É realizado por peritos oficiais dentro do ICMBio, mas também pode ser 

delegado (§1º do art. 24 da IN nº 02/2009) a técnico de outros órgãos ou empresas 

oficialmente contratadas, devendo ser ratificado por perito do quadro do ICMBio  (§2º 

do art. 24 da IN nº 02/2009). 

Averbação: Averbação é o ato de constar à margem de um assento (matrícula) a 

descrição de um fato ou referência que o altere ou o cancele. No plano do Registro 

Público, é utilizado com frequência por profissionais que trabalham como 

registradores e notários 

Boa-fé: É a intenção (consciência) do ocupante ou posseiro, caracterizada pela 

convicção deste que esta realizando um ato legítimo (compra de uma posse que 

supõe não se sobrepor a UC, por exemplo). A boa-fé cessa com o conhecimento de 

que o ato que se pratica viola a lei. Na Instrução Normativa IBAMA nº 09/2003, eram 

considerados de boa-fé, todos os possuidores anteriores a decretação da UC. A IN nº 

02/2009 não trás essa disposição expressamente esse marco temporal.  

Domínio: É o vínculo jurídico que liga o imóvel ao proprietário. Não existe propriedade 

de imóvel sem o domínio (são títulos de domínio a matrícula no RGI e o Registro no 

Livro 3). O domínio possui diversos poderes, entre os quais os de possuir, usar, fruir, 

dispor (vender, doar, etc.) e o de reaver o imóvel caso lhe seja tomado. 
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Fé Pública: Fé pública é um termo jurídico que denota um crédito que deve ser dado, 

em virtude de lei expressa, aos documentos e certidões emitidos por alguns servidores 

públicos ou pessoas com delegação do poder público no exercício de suas funções 

(cartórios, por ex.), reconhecendo-os como fidedignos.  

Jurisprudência: É a coletânea das decisões proferidas pelos juízes e tribunais. 

Matrícula: É o CPF da propriedade. É o título de domínio devidamente registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis (CRI), é sempre registrada no “Livro 2”, com os 

requisitos exigidos pela Lei dos Registros Públicos (§ 1º do art. 172 da lei nº  6.015/73). 

Importante, todos os títulos de domínio de imóveis a partir de janeiro de 1974 são 

matrículas. Não existindo outro que a substitua. Não existe “dono de terras” sem 

matrícula ou “registro no livro 3” (lei anterior a 6.015/73).  

Mercado de Terras: Trata-se do levantamento do valor médio da terra dos imóveis 

rurais da região onde se localiza a Unidade de Conservação, objetivando criar um 

banco de dados para fundamentar os valores encontrados na avaliação oficial do 

imóvel, busca a justa indenização. É realizado por peritos oficiais dentro do ICMBio, 

mas também pode ser delegado (§1º do art. 24 da IN nº 02/2009) a técnico de outros 

órgãos ou empresas oficialmente contratadas, devendo ser ratificado por perito do 

quadro do ICMBio  (§2º do art. 24 da IN nº 02/2009). Tem prazo de validade, sendo 

tomado por praxe o tempo de 2 (dois) anos, posto a depreciação dos valores ao longo 

do tempo. 

Ocupação: É a “posse” exercida sobre terras públicas, sejam tituladas ou devolutas, 

já que as terras devolutas também são terras públicas nos termos do inc. II do art. 20 

e inc. IV do art. 26 da Constituição Federal do Brasil. A jurisprudência pátria trata a 

imensa maioria das ocupações como mera invasão, não reconhecendo nenhum 

direito de indenização de benfeitorias realizadas ao ocupante, salvo casos muito 

específicos. Por isso a extrema importância caracterizar cabalmente a boa-fé das 

ocupações sobrepostas a UCs, senão o caminho a seguir será o judicial 

Parecer Jurídico: Análise realizada por profissional do direito (no caso PFE) que se 

traduz no seu entendimento da aplicação da lei a uma determinada situação. 
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Posse: Posse é um dos poderes da propriedade. O posseiro é aquele que esta sobre 

a terra, mas não tem título de domínio. 

Registro no “Livro 3”: São registros de imóveis ainda não convertidos em matrículas. 

São os títulos de domínio anteriores a 1974 (Dec. Lei nº 4.827/1924 - antiga lei dos 

registros públicos). Tem validade para demonstrar o domínio, porém nenhum ato 

cartorial (seja transmissão, desmembramento, averbação, anotação, etc.) pode ser 

realizado nestes registros desde o advento da lei nº 6.015/73. Assim, só existem 

“Registro no Livro 3” daquelas propriedades que se encontram registradas no nome 

do mesmo proprietário, desde antes de 1974. Qualquer novo ato cartorário necessário 

(averbação, por exemplo), o registro será convertido em uma matrícula. Outros 

documentos cartoriais (certidões, contratos, etc...) registrados em livros diferentes dos 

citados (matrícula: Livro 2 – Registro: Livro 3) servem apenas para comprovação da 

comprovação de posse, mas não de domínio. 

Resistência Imotivada: Trata-se da resistência do Administrado a instrução do 

processo administrativo de regularização fundiária. Caracteriza-se principalmente 

pela falta de resposta as intimações, não apresentado os documentos requeridos. 

Como o presente processo é amigável, é de boa providência repetir-se o ato de 

intimação não atendido para caracterizar expressamente essa resistência e assim 

justificar cabalmente a aplicação do art. 36 da IN nº 02/2009, encaminhando-se os 

autos a parecer da PFE objetivando a judicialização. 

Terras devolutas: São as terras não tituladas, ou seja, não estão registradas em 

nome de ninguém, nem do poder público, nem de particulares. Porém as terras 

devolutas também são terras públicas por força do inc. II do art. 20 e inc. IV do art. 26 

da Constituição Federal do Brasil. 




