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INSTRUÇÃO NORMATIVA/ITERMA Nº 004/2015 - REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA - TERRAS DA ILHA DE UPAON-AÇU 
 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO - ITERMA, no uso de suas atribuições legais, e 
 
 

Considerando os termos da Emenda Constitucional 46, de 05 de maio de 
2005, D.O.U. de 06.05.2005, que transferiu ao Estado do Maranhão a competência 
para regularização e destinação das terras públicas situadas na Ilha de Upaon-Açu, 
compreendendo os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e 
Raposa; 

 
Considerando, ainda, o que dispõe a Emenda à Constituição Estadual nº 

50/2006, que estabelece critérios para alienação, pelo Estado, de Terras públicas 
que integram a sede dos municípios supra mencionados; 

 
Considerando, ainda, os poderes que são conferidos ao ITERMA pela Lei 

Estadual 4.353/1981. Enfim, 
 
Considerando o disposto na Lei 5.315/1991, que estabelece os critérios 

para titulação das terras públicas estaduais; 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º. Estabelecer, por este instrumento legal, as normas de procedimentos 
administrativos para regularização fundiária das áreas adquiridas pelo Estado do 
Maranhão, por força da Emenda Constitucional nº 46/2005, conforme disposto nos 
artigos seguintes. 
 
Art. 2º. O processo administrativo de regularização será iniciado de ofício, por 
determinação da Presidência do ITERMA, ou a requerimento do interessado 
dirigido à Diretoria de Recursos Fundiários - DRF. 
 
§ 1º O requerente deverá comparecer pessoalmente ou representado por 
procurador público à sede do Instituto para preencher e assinar requerimento 
específico (modelo anexo), com dados pessoais do detentor do imóvel e 
informações da área pretendida, bem como para a apresentação obrigatória dos 
seguintes documentos: 
I - fotocópia da Carteira de Identidade (RG); 
II - fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - fotocópia da Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável; 
IV - comprovante de residência (conta de água ou luz); 
V - comprovante de ser o possuidor do imóvel pleiteado por no mínimo, cinco anos, 
sem interrupção, nem oposição, tendo estabelecido nele a sua moradia habitual ou 
realizado obras ou serviços de caráter produtivo (certidão negativa de débitos do 
IPTU; certidão do Departamento de Patrimônio da União; contas de água, luz ou 
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telefone; declaração de vizinhos e testemunhas idôneas, devidamente qualificada; 
ou outra prova robusta da posse). 
 
§ 2º Se a requerente for associação rural, serão exigidos os seguintes documentos: 
I - ata da última eleição que elegeu a diretoria; 
II - estatuto social da entidade; 
III - CNPJ; 
IV - fotocópia da Carteira de Identidade (RG) do presidente; 
V - fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do presidente; 
VI - Cópia autenticada de regularidade da Associação perante o Ministério Público 
Estadual, requisito essencial para a regularização das terras pleiteadas. 
 
§ 3º As associações poderão requerer, em nome próprio, tão somente a 
regularização de terras por elas ocupadas, tais como as das suas sedes, das áreas 
esportivas e outras correlatas, vedados pleitos em nome de associados 
 
§ 4º É facultativa a juntada de planta e memorial descritivo, com as coordenadas 
geográficas, ao requerimento inicial, sendo proibida a elaboração das mencionadas 
peças técnicas, nesta fase, por servidores do ITERMA. 
 
Art. 3º. Autorizado pelo serviço de protocolo, será formalizado o processo 
administrativo de regularização em nome do interessado. 
 
Art. 4º. Autuado, o processo será encaminhado à Diretoria de Recursos Fundiários 
- DRF para controle da demanda e posterior encaminhamento à Coordenação de 
Ação Fundiária - CAF. 
 
Art. 5º. A Coordenação de Ação Fundiária - CAF procederá à análise preliminar da 
solicitação e dará prosseguimento ao processo, providenciando: a vistoria; a 
elaboração de planta, confeccionada no formato padrão da ABNT; memorial 
descritivo, com as coordenadas geográficas; e relatório sobre os trabalhos e a 
ocupação do imóvel. 
 
§ 1º. As plantas e os memoriais descritivos deverão ser apresentados na forma 
física e gravados em mídia, exigidas a produção mínima de três cópias. 
 
2º. Os serviços mencionados no caput serão realizados por servidores do Instituto, 
desde que habilitados pelo CREA e autorizados por Ordem de Serviço emitida pela 
Presidência do Instituto, podendo ainda ser realizado por empresas ou 
profissionais liberais. 
 
Art. 6º. Superada a fase mencionada no artigo anterior, a Coordenação de Ação 
Fundiária, após análise técnica, emitirá parecer de aprovação dos trabalhos 
realizados e do prosseguimento do feito, encaminhando o processo à Comissão de 
Regularização das Terras da Ilha, doravante denominada Comissão, a qual será 
subordinada a Diretoria de Recursos Fundiários - DRF. 
 
Art. 7º. Recebido o processo, a Comissão consultará o Cartório de Registro 
Imobiliário da situação do imóvel, requerendo a emissão da certidão competente, 



INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO 
 E TERRAS DO MARANHÃO 
 

que comprove que a área a ser regularizada não incide em terreno próprio, 
constituído por justo título, regularmente registrado e comprovadamente 
reconhecido como de propriedade particular. 
 
Art. 8º. Recebida a certidão de que trata o artigo anterior, a Comissão encaminhará 
o processo à Procuradoria Jurídica para análise da documentação e das 
informações acostadas aos autos, para parecer conclusivo quanto ao aspecto legal 
do pleito formulado e a regularidade dos procedimentos adotados. 
 
§ 1º. Caso sejam detectadas pendências, vícios e/ou defeitos, a Procuradoria 
Jurídica devolverá o processo à Diretoria de Regularização Fundiária - DRF para 
que sejam sanadas as irregularidades. 
 
§ 2º. Se o parecer conclusivo for pela legalidade do pleito e regularidade do feito, o 
processo, com o parecer conclusivo, será devolvido diretamente à Comissão para 
prosseguimento. 
 
Art. 9º Recebido o processo, a Comissão providenciará a publicação de Edital, com 
prazo de dez dias, no Diário Oficial do Estado, para chamamento de interessados 
que pretenderem apresentar a documentação concernente ao direito pleiteado, 
oficiando-se, concomitantemente, o Serviço de Patrimônio da União e a Prefeitura 
do Município de localização do imóvel para que se manifestem sobre o interesse na 
demanda. 
 
Art. 10. Havendo contestação, tempestivamente, a documentação apresentada 
comporá o processo de impugnação e os autos tramitarão apenso ao processo 
principal, devendo a Comissão encaminhá-los à Procuradoria Jurídica para parecer 
conclusivo, no prazo de até 30 (trinta) dias. 
 
Art. 11. Decorrido o prazo do Edital e não havendo qualquer manifestação sobre 
óbices à pretensão, a Comissão providenciará ofício ao Cartório de Registro de 
Imóveis solicitando o registro da área com abertura de matrícula em nome do 
Estado do Maranhão e a emissão da certidão competente. 
 
Art. 12. Concluído o procedimento de regularização do imóvel, recebida a certidão 
competente, a Comissão providenciará o envio ao Cartório de Notas de minuta de 
escritura pública de compra e venda ou escritura pública de alienação em nome do 
requerente, avisando-o que ele deverá se dirigir ao cartório para ser instruído 
quanto às providências necessárias a efetivação da transferência. 
 
§ 1º. Somente serão transferidas para as associações as áreas de uso comum da 
comunidade, tais como as da sede e das áreas de lazer, dentre outras. 
 
Art. 13. A Comissão deverá instruir o requerente sobre o pagamento das taxas 
cobradas pelos serviços de regularização fundiária, em favor do Instituto, cuja 
quitação deverá anteceder ao ato de assinatura do livro de escrituras. 
 
§ 1º O pagamento das taxas de serviços ocorrerá na forma definida pela Unidade 
de Finanças. 
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§ 2º. O documento comprobatório do pagamento deverá compor os autos 
 
Art. 14. A comissão, mensalmente, enviará à Presidência, a Diretoria de Recursos 
Fundiários - DRF e à Coordenação de Assuntos Fundiários - CAF informações sobre 
os processos em fase de tramitação. 
 
Art. 15. Todos os ofícios e editais de que tratam esta instrução normativa serão 
assinados pelo Diretor Presidente do ITERMA, mantendo-se cópias nos arquivos 
no Gabinete. 
 
Art. 16. Após a entrega da escritura ao requerente, a Comissão certifica a conclusão 
dos trabalhos e encaminha o processo à DRF/CAF/DATGL para as providências de 
arquivo da versão física e digitalizada. 
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, 
São Luís - MA, ao quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze. 
 
 
 

MAURO JORGE GONCALVES DE MELO 
Diretor-Presidente do ITERMA 

 
 
 
 
 Publicada no Diário Oficial do Poder Executivo em 01/07/2015. 


