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2 - PROCESSO SIMPLIFICADO DA DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS 

Propriedades passíveis de desapropriação: GRANDES propriedades rurais IMPRODUTIVAS 

1) GRANDE PROPRIEDADE RURAL: que tem mais de 15 Módulos Fiscais. 

2) IMPRODUTIVA:  que atenda ao menos UMA das condições abaixo: 

- Grau de Utilização da Terra-GUT menor que 80 %. Significa que se o produtor estiver utilizando 

menos  que 80 % das áreas aproveitáveis do imóvel, ele não está cumprindo sua função social. É 

obrigatório o uso de 80% ou mais das terras aproveitáveis. 

- Grau de Eficiência de Exploração – GEE menor que 100 %: o INCRA tem tabelas de produtividade 

para quase todas as atividades rurais. Então o produtor rural  tem que atingir em sua atividade uma 

produtividade igual ou maior do que as tabelas do INCRA indicam. 

COMO COMEÇA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 

- A aquisição começa com pesquisas cartoriais e locais feitas pelo INCRA, bem como a partir de 

indicações ,apresentadas pelos movimentos sociais, de fazendas passíveis de desapropriação. 

- Informações equivocadas  no Cadastro no INCRA ou mesmo a ausência das atualizações anuais 

podem enquadrar o imóvel como improdutivo. 

 

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A DESAPROPRIAÇÃO 

- Manter os diversos cadastros atualizados e coerentes entre si: CCIR-ITR-ADA-CAR-GEO-CARTORIO; 

- Acompanhar atentamente  a utilização e o rendimentos das culturas, de modo a atingir os índices 

exigidos pelo INCRA; 

- Manter comprovantes de comercialização da produção compatíveis com o que foi informado  no 

Cadastro do INCRA.  Considerar inclusive a produção dos arrendatários e registrar os contratos de 

arrendamento em cartório. 

- Coma a interligação dos Cadastros, muitas vezes uma inconsistência em um dos Cadastros bloqueia 

os demais Cadastros.  P.ex.:  a ausência do GEO Certificado em imóvel com mais de 250,00 ha impede 

a emissão do CCIR . Em consequência também não poderá recolher o ITR e torna o imóvel candidato a 

desapropriação. 


