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ESTABELECE AS NORMAS DE PROCEDIMENTOS 
PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS 
RURAIS PÚBLICAS REGISTRADAS E NOME DO 
ESTADO DO MARANHÃO A SEREM ADOTADAS PELO 
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO - ITERMA. 

 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO 
MARANHÃO - ITERMA, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 
17.746 de 22 de dezembro de 2000, com fundamento na Lei 5.315, de 23 de 
dezembro de 1991, 
 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º. Estabelecer regras de procedimentos de regularização fundiária de terras 
rurais públicas registradas em nome do Estado do Maranhão a serem adotadas 
pelo Instituto. 
 
Art. 2º. As condições para concessões e alienações de terras rurais de domínio do 
Estado, entre outras exigências, são as seguintes: 
I. As terras públicas estejam, previamente, discriminadas, matriculadas e 
registradas em nome do Estado; 
II. A Prévia medição e demarcação topográfica da área, conforme legislação em 
vigor. 
III. A comprovação de que nas terras pleiteadas é exercida a agricultura, a 
pecuária, o extrativismo ou o reflorestamento; 
IV. A comprovação, além da cultura efetiva, da morada permanente do possuidor, 
caso se trate de legitimação da posse de imóvel rural de até 50 (cinquenta) 
hectares, ou da morada habitual de ocupante, caso de trate de regularização de 
ocupação de imóvel rural de até 200 (duzentos) hectares, pelo prazo mínimo de 01 
(um) ano; 
 
§ 1º. Considera-se cultura efetiva as explorações agrícolas, pecuária, extrativa ou 
outras que tenham por finalidade o cultivo racional da terra, sendo a exploração de 
babaçuais nativos considerada cultura efetiva. 
 
§2º. A área a ser concedida alienada corresponderá a efetivamente explorada ou 
cultivada acrescida da reserva legal. 
 
Art. 3º. Do beneficiário da regularização fundiária será exigida a comprovação 
do preenchimento dos seguintes requisitos:  
I. Não ser proprietário de imóvel rural; 
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II. Que, pelo menos, há 01 (um) ano explora/cultiva as terras que ocupa e nela 
mantém morada permanente, caso de imóvel rural de até 50 (cinquenta) hectares 
ou morada habitual, no caso de área de até 200 (duzentos) hectares; 
III. Que exerce a agricultura, a pecuária, o extrativismo ou o reflorestamento como 
atividade principal;  
IV. Que não exerce emprego, cargo ou função pública em órgãos da administração 
direta ou indireta das esferas federal, estadual ou municipal, inclusive que não se 
encontra investido em mandato eletivo; 
V. Que seu cônjuge ou companheiro não tenha reivindicado a aquisição de outro 
imóvel rural. 
 
Art. 4º. O processo administrativo de regularização fundiária de terra pública 
estadual, localizada no interior do Estado do Maranhão, 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 de regularização de terras públicas estaduais deverá 
comparecer pessoalmente ou representado por procurador à sede do Instituto 
para preencher e assinar requerimento específico, a ser definido a pela DRF, com a 
apresentação obrigatória dos seguintes documentos: 
 
I. Fotocópia da RG [se casado(a), do cônjuge também ou do companheiro, se em 
união estável); 
II. Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física CPF (se casado(a), do cônjuge também 
ou do companheiro, se em união estável); 
III. Fotocópia de documento comprobatório do estado civil (Certidão de 
Casamento, Declaração de União Estável ou outros); 
IV. Fotocópia do comprovante de endereço;  
V. Comprovante de renda familiar (se passível de comprovação, tais como CTPS, 
contracheques e outros) e/ou de inscrição em Programas Sociais do Governo 
Federal, Estadual e/ou Municipal (se efetivas); 
VI. Documentos que comprovem a posse agrária (a título de exemplo: decisão 
judicial de reconhecimento de posse ou ocupação consolidada; recibos de 
compra/venda; contas de água, luz ou telefone, do período de doze meses 
anteriores ao da data do requerimento; documentos emitidos por cartórios da 
localidade do móvel; outros); 
VII. Declaração s dos confrontantes do imóvel; 
VIII. Documento emitido por cartório do registro de imóvel do local da área 
requerida atestando inexistência de outro imóvel rural em nome do pleiteante ou 
de seu cônjuge ou companheiro; 
IX. Declaração de que exerce a agricultura, a pecuária, o extrativismo ou o 
reflorestamento como atividade principal na área pleiteada; 
X. Declaração de que não exerce emprego, cargo ou função pública em órgãos da 
administração direta ou indireta das esferas federal, estadual ou municipal, 
inclusive que não se encontra investido em mandato eletivo; 
XI. CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais emitido pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS. 
NOTA: O CNIS é a base de dados nacional que contém informações cadastrais de 
trabalhadores empregados e contribuintes individuais, empregadores, vínculos 



INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO 
 E TERRAS DO MARANHÃO 
 

empregatícios e remunerações. O CNIS contém os dados básicos e complementares 
de pessoas físicas engajadas em atividades produtivas. Incluem-se neste universo 
os trabalhadores empregados ou contribuintes individuais, tais como empresários, 
funcionários públicos, ou quaisquer pessoas detentoras de NIT, PIS ou PASEP. São 
fontes deste cadastro: PIS/PASEP; RAIS; FGTS; CAGED e Cadastro de Contribuintes 
Individuais. 
 
§ 2º. Caso a procuração não seja pública, ou outorgado a advogado devidamente 
inscrito na OAB, exigir-se-á o reconhecimento da assinatura do requerente e a 
autenticação das cópias dos documentos pessoais do requerente, por cartório de 
nota. 
 
§ 3º. O CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, a critério do Diretor de 
Recursos Fundiário - DRF poderá ser facultativo se justificado que por outros 
meios for possível obter informações confiáveis sobre o requerente de que ele não 
se enquadra nas situações de impedimento ao acesso às terras públicas estaduais. 
 
§ 4º. Se a requerente for associação rural, serão exigidos os seguintes documentos: 
I. Estatuto Social da entidade; 
II. Atestado de Existência e Regular Funcionamento emitido pela Promotoria 
de Fundação e Entidades Sociais do Ministério Público Estadual 
(Recomendação nº 01/2015, expedida pela Promotoria de Justiça da Capital 38ª 
Especializada em Conflitos Agrários); 
III. Ata da última eleição que elegeu a diretoria; 
IV. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
V. Fotocópia da Carteira de Identidade (RG) do presidente eleito em exercício; 
VI. Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do presidente eleito em exercício; 
VII. Relação dos associados a serem contemplados com a regularização, com a 
respectiva indicação do número do RG e CPF de cada beneficiado. 
 
§ 5º. É facultativa a juntada de planta e memorial descritivo ao requerimento 
inicial, nos termos do § 1º e 4º, sendo proibida a elaboração das mencionadas 
peças técnicas, nesta fase, por servidores do ITERMA. 
 
§ 6º. Em caso de demarcação e/ou doação de terras públicas estaduais, se a 
requerente for Prefeitura Municipal, será obrigatória a apresentação dos seguintes 
documentos:  
I. Requerimento assinado pelo Chefe do Poder Executivo, indicando o fim para o 
qual se destina o imóvel a ser doado; 
II. Diploma de Prefeito emitido pela Justiça Eleitoral; 
III. Mapa de localização do imóvel; 
IV. Planta do imóvel, confeccionada no formato padrão da ABNT e Norma de 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais; 
V. Planilha de coordenadas dos vértices da poligonal; 
VI. Arquivo digital da planta, do memorial descritivo e do processamento do 
georreferenciamento; 
VII. Anotação de Responsabilidade Técnica, emitido pelo CREA, referente aos 
serviços técnicos de georreferenciamento. 
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§ 7º. É proibido, nesta fase, a elaboração das peças técnicas mencionadas nos 
incisos III a VI do parágrafo anterior por servidores do ITERMA. 
 
§ 8º. Os processos com documentação incompleta ou rasurada, identificadas n fase 
de triagem, ficarão sobrestados pelo prazo de 01(um) ano, findo o qual, não 
sanadas as pendências, serão arquivados. O sobrestamento e o arquivamento dos 
autos deverão ser consignados no sistema e-processo. 
 
§ 9º. Os modelos de requerimentos a serem dirigidos ao Instituto serão definidos 
pela Diretoria de Recursos Fundiários, a seu critério, exigindo-se as informações 
definidas nesta norma. 
 
Art. 5º. Autorizado pelo serviço de protocolo, será formalizado o processo 
administrativo de regularização fundiária de imóvel rural em nome do interessado. 
 
Art. 6º. Autuado, o processo será encaminhado à Diretoria de Recursos Fundiários 
- DRF para controle da demanda e posterior encaminhamento à Coordenação de 
Ação Fundiária - CAF, unidades doravante denominadas DRF e CAF. 
 
Art. 7º. A Coordenação de Ação Fundiária - CAF procederá à análise da solicitação 
com a finalidade de se obter as seguintes certificações, as quais poderão ser 
negativas ou positivas: 
I. Que a área requerida trata-se de terra pública previamente arrecadada, 
matriculada e registrada em nome do Estado do Maranhão; 
II. Que o requerente apresentou as informações e a documentação exigidas; 
III. Que não há concessão e/ou alienação de outro imóvel pelo Instituto em favor 
do requerente ou de seu cônjuge ou companheiro; 
IV. Que pesquisas realizadas pela DRF/CAF revelaram que o requerente e seu 
cônjuge ou companheira não figuram nas situações de impedimentos ao acesso às 
terras públicas estaduais. 
 
Parágrafo Único. Não sendo possível, nesta fase, com base nas informações 
prestadas pelo requerente sobre as áreas ocupadas, identificar se a terra pleiteada 
está ou não arrecadada e matriculada em nome do Estado do Maranhão, a 
DRF/CAF decidirão sobre o encaminhamento do processo para fase de trabalho de 
campo. 
 
Art. 8º. Se quaisquer das certificações citadas nos incisos II a IV forem negativas, o 
pleito será sumariamente indeferido pela CAF, nesta fase de avaliação prévia. 
 
§ 1º. O indeferimento será comunicado ao requerente e registrado no sistema e-
processo, devendo os autos ser arquivados.  
 
§ 2º. Será permitido o desarquivamento do processo, se requerido pelo 
interessado, no prazo máximo de 01 (um) ano, contado da data da comunicação do 
indeferimento, e se sanadas as pendências objeto da rejeição do pleito. 
 
Art. 9º. A continuidade do trâmite da regularização fundiária requerida será 
deferida se certificações de que tratam os incisos II a IV, do art. 7º forem positivas. 
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Deferido, o processo segue para que sejam executados os seguintes trabalhos de 
campo: 
 
I. Vistoria e emissão de Laudo Fundiário; 
II. Demarcações, georreferenciamento, elaboração de plantas e memoriais 
descritivos e outros julgados necessários, a serem executados em conformidade 
com a instrução normativa que disciplina esses serviços, emitida pelo Instituto; 
III. Emissão de parecer conclusivo e fundamentado recomendando ou não a 
regularização fundiária da área efetivamente explorada ou cultivada, acrescida da 
reserva legal. 
 
§ 1º. Nesta fase de realização dos trabalhos de campo dar-se-á a comprovação ou 
não, pela equipe técnica, de que nas terras pleiteadas é exercida a agricultura, a 
pecuária, o extrativismo ou o reflorestamento, exigida a certificação da área 
efetivamente cultivada/explorada e da área de reserva legal e a definição das 
culturas/explorações. 
 
§ 2º. A equipe técnica deverá certificar sobre a morada do possuidor: se 
permanente, caso se trate de legitimação da posse de imóvel rural de até 50 
(cinquenta) hectares; ou permanente e/ou habitual, caso de trate de regularização 
de ocupação de imóvel rural de até 200 (duzentos) hectares, pelo prazo mínimo de 
01 (um) ano. 
 
§ 3º. Todos os dados requeridos no formulário denominado Laudo Fundiário 
precisarão ser corretamente informados, sob pena de esta peça técnica torna-se 
imprestável para a decisão sobre o pleito de regularização fundiária. 
 
§ 4º. O nível da terra submetida à vistoria deverá ser definido no Laudo Fundiário, 
conforme regras vigentes dispostas na Tabela de Preço das Terras Públicas. 
 
§ 5º. Os modelos de Laudo Fundiário e de Relatório Técnico de Vistoria serão 
definidos pela Diretoria de Recursos Fundiários - DRF, exigidos que neles constem 
todas as informações definidas nesta norma.  
 
Art. 10. A execução dos serviços de campo será por município, ressalvadas 
situações de área de conflito, conforme Plano Anual de Trabalho da DRF/CAF, 
obedecida a ordem de data processo, das mais antigas às mais novas, salvo se 
alternativa técnica outra tornar mais racional o atendimento da demanda. 
 
Art. 11. Realizados os trabalhos de campo e sendo favorável o parecer técnico para 
o atendimento da regularização fundiária pleiteada, não havendo pendências a 
sanar, o processo será encaminhado à Divisão de Arquivo Técnico Gráfico e Literal 
- DATGL para a confecção do título de domínio, realização dos serviços relativos ao 
desmembramento da área requerida da gleba já arrecadada e emissão de planilhas 
de cálculos do preço da terra e forma de pagamento. 
 
§ 1º A emissão do título de domínio será autorizada formalmente pela CAF à 
DATGL, declarado o atendimento de todas as condições exigidas. 
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§ 2º. Emitido o título e realizados os serviços de que trata o caput, a CAF/DATGL, 
em conjunto, encaminham o processo à DRF recomendando a coletas das 
assinaturas do Diretor-Presidente e das demais autoridades. 
 
§ 3º. A CAF/DATGL deverá encaminhar, mensalmente, à Assessoria de 
Planejamento e Ações Estratégicas - ASPLAN e ao Gabinete do Diretor-Presidente 
relação dos títulos emitidos, contendo, no mínimo, os seguintes dados: nº do título, 
nº do processo, nome do outorgado adquirente, município, povoado, área do 
imóvel. 
 
Art. 12. Assinado o título de domínio, a DRF/CAF informará ao requerente que o 
documento se encontra disponível para recebimento, encaminhando o processo à 
Diretoria Administrativa Financeira - DAF/Unidade de Finanças-UF para as 
providencias de consignação dos créditos, procedimentos de cobranças, custódia 
do processo até a entrega da cártula ao beneficiário, além de outras providências 
julgadas convenientes. 
 
Art. 13. Entregue o título de domínio ao beneficiário, após a efetivação do 
pagamento que for devido, a DAF/UF devolve o processo a DRF/CAF/DATGL para 
que seja certificada a conclusão do feito e providenciado o arquivo da versão física 
e digitalizada do processo.  
 
Art. 14. Enquanto não liquidadas suas obrigações e pelo prazo de 10 (dez) 
anos, contados da data da emissão do título de domínio, o adquirente não 
poderá alienar, locar, doar e alterar a destinação do imóvel ou abandoná-los 
por mais de 60 (sessenta) dias, sob pena de sua reversão ao domínio do Estado, 
independentemente da devolução dos valores pagos pela aquisição e de qualquer 
indenização por benfeitorias e acessões realizadas. 
 
Art. 15. Caso o adquirente não cumpra com as obrigações assumidas, o ITERMA, 
por meio de Resolução do seu Conselho de Administração, cancelará o título de 
domínio, em sede administrativa, e providenciará o cancelamento dos registros 
respectivos perante o cartório competente. 
 
Art. 16. Fica revogada a IN/ITERMA/Nº 001/2015, de 01.04.2016. 
 
Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
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, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MAIO 
DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
 

MAURO JORGE GONCALVES DE MELO 
Diretor-Presidente do ITERMA 

 
 Publicada no Diário Oficial do Poder Executivo em 24/05/2016. 


