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OFÍCIO Nº 9531/2020/SR(13)MT-G/SR(13)MT/INCRA-INCRA
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
HUMBERTO CESAR MOTA MACIEL
DIRETORIA DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA
 

Assunto: Orientação sobre procedimentos de áreas sobre
cumprimento de ordem judicial.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente
o Processo nº 54000.018816/2020-71.
  

Sr. Diretor,
Considerando as diretrizes trazidas pelo governo do Presidente Jair

Messias Bolsonaro, com relação a Política Agrária Nacional, especialmente no que
diz respeito a questão da regularização fundiária de terras públicas federais;
Considerando o Memorando-Circular n. 01/2019/SEDE/INCRA, datado de
27/03/2019, emitido pelo então Presidente do Incra que suspendeu a criação de
novos assentamentos para a Reforma Agrária;

Considerando a informação de que existem mais lotes disponíveis para
reforma agrária do que clientes para ocupa-los;
Considerando o contingenciamento dos recursos financeiros de forma geral para a
manutenção do INCRA em todo país;
Considerando a existência de diversas ações judiciais reivindicatórias promovidas
pela UNIÃO no Estado de Mato Grosso, sob a égide de diretrizes políticas diferentes
das atuais, onde se tinha como objetivo a retomada dos imóveis para criação de
assentamento preterindo o ocupante do imóvel;

Considerando que em tais imóveis foram edificadas benfeitorias de
grande monta por seus ocupantes;
Considerando que no ato do cumprimento da emissão da posse, a UNIÃO, através
da AGU/MT, tem solicitado ao INCRA que indique servidor para atuar na condição
de fiel depositário do imóvel retomado;
Considerando as inovações legislativas trazidas pela MP 910/2019 e seus decretos
reguladores, bem como a Instrução Normativa n. 100 de 30/12/2019;

Esta Superintendência, realizou um estudo sobre a legislação vigente e
chegou ao seguinte posicionamento sobre sua aplicação, que desde já submete a
Vossa apreciação:

O INCRA, através de sua Procuradoria Federal Especializada deverá
ingressar em todas as ações reivindicatórias que tramitam no Estado de Mato
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ingressar em todas as ações reivindicatórias que tramitam no Estado de Mato
Grosso, nos termos do Artigo 33 §2º. e §3º. da Lei 11.952/2009, pois compete ao
INCRA, coordenar, normatizar e supervisionar os processo de regularização
fundiária, seja através da criação de assentamento, seja através de alienação das
terras públicas nos termos Lei.

Posteriormente ao ingresso do INCRA, nas ações judiciais, este deverá:
1-) Informar o juízo, quais são os valores e diretrizes do Governo

Federal, com relação a política agrária e fundiária, especialmente no que se refere
a destinação das terras públicas, informando o teor da atual legislação bem como
informar ausência de recursos financeiros, etc.

2-) Requerer o SOBRESTAMENTO de todos os processos judicias, até a
manifestação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de
Terras Públicas Federais Rurais, nos termos dos artigos 13 e 14-A do Decreto
9309/2018 recepcionado pelo artigo 3º. § 5º. da Instrução Normativa n. 100 de
30/12/2019, haja visto que compete a câmara técnica destinar as terras públicas
após consulta aos órgãos da administração nos termos da Lei.

Por fim, com relação a eventuais processos administrativos de
regularização fundiária cujo a área objeto esteja inserida dentro do perímetro das
áreas pretendidas nas ações reivindicatórias, esta Superintendência, sugere a
aplicabilidade do § 3º. do Artigo 6º. da Lei 11.952/2009, no que tange a suspensão
dos processos administrativos até o trânsito em julgado da ação judicial.

Faz-se a presente consulta, com objetivo claro de solicitar
orientação desta Diretoria, sobre quais os procedimentos que deverão ser
adotados, em especial nos casos que envolvam áreas sobre demanda ou
cumprimento de ordem judicial.

Requer-se urgência na resposta ao pedido de consulta formulado,
tendo em vista o Ofício n. 00068/2020/SEJUR/PUMT/PGU/AGU, datado de
14/02/2020 e ao Oficio n. 4.158/2019/GAB/SEMA-MT, datado de 10/12/2019, ambos
referentes ao mesmo caso especifico.

 
Ivanildo Teixeira Thomaz
Superintendente Regional

Portaria/INCRA/P/Nº 1241/2019
Assinatura Digital

Documento assinado eletronicamente por Ivanildo Teixeira Thomaz,
Superintendente, em 18/02/2020, às 10:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5627969 e o código CRC D6AF2D2A.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
54000.018816/2020-71 SEI nº 5627969
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Governo do Estado de Mato Grosso 

SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

OfIcio n2  4.158/2019/GAB/SEMA-MT 

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019 

Ao Senhor 

Ivanildo Teixeira Thomaz 

Superintendente Regional de Mato Grosso - SR-13 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrària - INCRA 

Rua E, Quadra 15, Centro Politico Administrativo. 

CEP: 78049-929 Cuiabá - MT 

Senhor Superintendente, 

Ao cumprimentá-lo, em atendimento ao OfIcio n2  69273/2019/SR(13)MT-

T/SR(13)MT/INCRA-INCRA, protocolado neste órgão ambiental sob o n2  520528/2019, que 

solicita manifestacão sobre qualquer oposiço quanto a criaço de Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável - PDS, no imóvel rural denominado Fazenda Araüna, localizada no municIpio de 

Novo Mundo - MT, zona de amortecimento do Parque Estadual do Cristalino, encaminha cópia 

da manifestaço exarada pela Secretaria Adjunta de Gestão Ambiental - SAGA e documentos 

correlatos que a instruem, para vosso conhecimento. 

Cordialmente, 

Lilian Ferreira dos Santos 
Secretria de Estado de Meio Ambiente - Em substituição 

Portaria n2  1.023/2019 

SEMA/MT 
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SEM.-vT, 
3overno do Estdc' de Mato Grcsso Folhan° 

SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
Secretaria Adjunta Gestão Ambiental 

Coordenadoria de Unidades de Conservaçâo 

PARECER TECNICO No  169/CUCO/ SUBIO/SAGA/SEMA-MT/2019 

ASSUNTO: Criacao de Projeto de Desenvolvimento.Sustentável - PDS sabre 

a imóvel Fazenda Araüna, localizada no municIpio do Nova Mundo. 

INTERESSADO: INCRA 

PROCESSO: no  520528/2019 

A criação, implantacão e gestão dos unidades de conservação podem ser 

realizadas pela União, Estados e Municipios, cabendo a seus respectivos órgãos 

ambientais o seu gerenciamento. 

No estado do Moto Grosso as critérios e normas são estabelecidos pela Lei no 

9.985 de 18 de julho de 2000, que institulu o Sistema Nadonal de Unidades de 

Conservação - SNUG, pelo Decreto Federal n.° 4.340 de 22 de agosto de 2002 que 

regulamenta a lei do SNUC, polo Decreto n.°  1795 de 04 do novembro de 1997, que 

instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC e pela lnstrucão 

Normativa Estadual n.°  05 de 24 de novembro de 20.06, esta Ciltimo aplicando-

so apenas a casos de empreendimentos localizados em zona rural. 

A Resolucão CONAMA n°473, de II de Dezembro de 2015, regulamenta as 

procedimentos de licenciamento ambiental que afetem as Unidades de Conservação 

especificas ou suas zonas de amortecimento. 

o documento em análise solicita informaçôes referente a possibilidade do criacão de 

Projeto do Desenvolvimento Sustentável - PDS sobre o imóvel Fazenda Araüna, 

localizada no municiplo de Novo Mundo, propriedade localizada no Zono do 

Amortecimento (ZA) do Parque Estadual Cristalino, no municipio de Nova Mundo/MT. 

Que após análise 00 PIano do Manejo do Parque Estadual Cristalino I e II aprovado pela 

Portaria n°31 de 19/03/2010 e pelas Lei n°9.985 de juiho do 2000 Sistema Nacional do 

Unidades de Conservação do Natureza -SNUG e pela Lei no  9.502 do 14/01/2011 

Sistema Estadual de Unidades do Conservação temos a informar: 

COORDENADORIA DE UNIDADES DE CONSERVAcAO- CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT 
Rua C- esquina corn a Rua F- Centro Politico Administrativo - CPA; 78049-913 - Cuiabá/MT 

Fone: +55(65) 3613-7224 / Fax: +55(65) 3613-7252 
http://www.serna.mt.ov.br  
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Governo do Estado de Mao Grosso J0Ia 

SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
Secretaria Adjunta Gestão Ambiental 

Coordenadoria de Unidades de Conservacao 

Que o Parque Estaduai Cristalino tern como objetivo-básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevânda ecoiógica e beieza cênica, possibilitando a 

reaiizaçôo de pesquisas cientificas e o desenvolvirnento de atividades de educacôo e 

interpretação ambiental, de recreaçôo em contato corn a natureza e de ecoturismo 

Que o Parque Estadual Cristalino I foi criado através do Decreto no  1.471 de 09 

dejunho de 2000 e a Parque Estaduai Cristalino II, através do Decreto no 2.628 de 30 

de moio de 2001,com area de 66.800 ha e 118.000 ho respectivamente corn a objetivo 

de assegurar a proteção integral dos recursos bióticos, abióticos e paisagisticos dos 

areas de fiorestas primárias ,corredeiras ,cachoeiras e sItios arqueoiOgicos ali contidos. 

Sendo o seu manejo orientado pelos critérios estabeIecidos pelo Piano de Manejo, 

publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso através do Portaria no  031 de 19 

de marco de 2010. 

Que o Piano de Manejo é urn documento técnico que normatiza e orienta a 

gestôo do UC, corn fundamento nos objetivos gerais do unidade de conservação, 

estabelecendo seu zoneamento e as normas de ordenamento de uso e ocupação dos 

terras e de utihzoçôo dos recursos noturais, diretrizes e normas voitadas a canservoção 

dos ambientes e 00 uso sustentável do seu território e do seu entorno. 

0 Piano de Manejo do Parque estabelece seu zoneamento e as normas que devem 

presidir a uso do area e manejo dos recursos naturais. 

o zoneamento é urn instrumento técnico de gestão peio qual a UC é ordenada em 

porçôes (zonas) hornogêneas quonto as suas carocteristicas naturois e, principalmente, 

em termos de destino de uso (Lei 9.985/00 - SNUC). 

O Piano de Manejo do PEC Cristalino contempla a Zona de Amortecimento (ZA, também 

chamado de "Zona Tarnpão") e uma area estabelecido 00 redor de uma unidade de 

conservacão corn o objetivo de filtror os impactos negativos dos atividades que ocorrem 

fora deia, coma: ruidos, ooiuiçöo, especies invasoras e avanço do ocupoção humano, 

especialmente nas unidades prOxirnas a areas intensamente ocupadas. 

COORDENADORA DE UNDADES DE CONSERVAçAO- CUCO/SUBO/SAGA/SEMA-MT 
Rua C- esquina corn a Rua F- Centro PolItico Administrativo - CPA; 78049-913 - Cuiabã/MT 

Fone: +55(65) 3613-7224 / Fax: +55(65) 3613-7252 
http://www.sema.mt.gov.br  
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Governo do Estado da Mato Grosso ss 

SEMA - Secretana de Estado do Meio Ambente -. - 

Secretaria Adjunta Gestão AmbentaI 
Coordenadoria de Unidades de Conservacao 

1. Zona de Amortecimento 

A Zona de Arnortecimento do PEC, cujos lirnites estão apresentados no Figuro 01, visa 

minirnizar os impactos ambientais e as possiveis conflitos dos atividades 

socioeconörnicas do entomb (assentarnentos, fazendas, etc) corn as objetivos do 

Parque, apoiando aquelas que visern o desenvolvimento sustentável loca. Visa também 

manter a conectividade ambiental corn outras areas protegidas do região, colaborando 

corn a rnanutenção dos corredores ecologicos do Arnazônia Meridional e do bacia 

hidrográfica Teles Pires - Tapajós. 

Para atingir estes objetivos, e corn base no Lel do SNUC (Lel n. 9.985/2000 Art. 2o 

inciso XVIII), as otividodes dentro dos lirnites desta zono ficarn sujeitos as seguintes 

normas: 

1.1. Quanta ao Uso de Agrotóxico 

1.1.1 Na ZA será permitido sornente a usa de agrotOxicosl do CIasse IV (pouco ou muito 

pouco tóxicos) faixa Verde; 

1.1.2 Nas propriedades, o agrotóxico e seus componentes e afins deverão ser 

arrnazenados ern local adequado, evitando que eventuais acidentes, derrames ou 

vazamentos possam cornprorneter o solo e os cursos d'ógua superficiais e 

subterrâneos; 

1.1.3 Não será perrnitida aplicação de ogrotOxico por oeronave. 

1 Por agrotoxicos entende-se como 'os produtos e os componentes de processos fisicos, quimicos 
ou biologicos destinados ao usa nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de 
produtos agricolas, nas pastagens, na protecao de florestas nativas ou implantadas e de outros 
ecossistemas e também em ambientes urbanos, hidricos e industrials, cuja finalidade seja alterar a 
composicao da flora e da fauna, a fim de preservã-Ia da ação danosa de seres vivos considerados 
nocivos, bem como substéncias e produtos empregados coma desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores do crescimento". 0 conceito de agratóxico utilizado neste documento e o 
definido pela Lei Federal no 7.802 de 11/07/89, regulamentada através do Decreto 98.816, no seu 
Artigo 21, Inciso I. 

COORDENADORIA DE UNIDADES DE CoNSERVAcAO- CUCO/SUBIO/SAGA/sEMA-Mr 
Rua C- esquina corn a Rua F- Centro Politico Administrativo - CPA; 78049-913 - Cuiabá/MT 

Fone: +55(55) 3613-7224 / Fax: +55(65) 3613-7252 
htpJLwww.sema.mt.gov.br  
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Governo do Estado de Mao Gress FOIh8o 

SEMA - Secretaria de Estado de Melo Ambiente I 
Secretara Adjunta Gestão Ambiental Oss 

Coordenadoria de Unidades de Conservacao 

1.2. Ouanto 00 Licenciomento de Empreendimentos 

1.2.1. No processo de licenciamento de empreendimentos novos no LA do PEC deverã 

ser observado o grau de comprometimento do conectividade dos fragmentos do 

ve9etação nativa; 

1.2.2. No licenciamento de empreendimentos no ZA, deverão ser considerados, além 

dos impactos ambientais, a sua interferência real ou potencial no aptidão turistica do 

região; 

1.2.3. 0 licenciamento de estrodas no LA deverá prever estudos e a adocao de medidas 

que minim izem o atropelamento do fauna silvestre; 

1.2.4. As estradas existentes ou a serem construidas no LA deverão ser 

constantemente mantidas, de modo a não causar erosâo ou impactos sobre as 

recursos edáficos e hidricos do re9ião. 

1.3. Ouanto a Mineração 

1.3.1. Na LA não serôo permitidas otividades de mineração de qualquer noturezo, 

inclusive garimpo; 

1.4. Quanto 00 Uso do Terra 

1.4.1. 0 cultivo do terra deverá odotor as práticas de conservoçao do solo 

recomendadas pelos órgaos oficiais de extensão rural; 

1.4.2. Na ZA, num raio de 500 m no entorno dos limites do PEC ficaró vedado a pesquisa 

e o cultivo de orgonismos geneticamente modificados para voriedodes sem ancestral 

direto ou parente silvestre no região e num raio de 5000 m dos limites do PEC, para 

variedades que possuam ancestral direto ou parente silvestre no região; 

1.4.3. As águas residuais do agricultura, efluentes domésticos e industriais, drenodos 

para o Parque Estadual do Cristalino, deverão receber tratomento ontes do despejo 

COORDENADORIA DE UNIDADES DE CONSERVAcAO- CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT 

Rua C- esquina corn a Rua F- Centro Politico Administrativo - CPA; 78049-913 - Cuiabá/MT 
Fone: +55(55) 3613-7224 / Fax: +55(55) 3613-7252 

http://www.sema.mt.gov.br  
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SEMA.-IVII 

Governo do Estzdo de Mato Grosso 
Folha 

SEMA - Secretaria de Estado de Mob Ambiente 
n°i 

Secretaria Adjunta Gestão Ambiental Ass. 

Coordenadoria de Unidades de Conservacäo 

nos cursos dágua, garantindo que estes mantenham condiçOes próprias de 

balneabilidade, conforme legislacao em vigor; 

1.4.4. Fica proibida a deposicao de residuos quirnicos, de qualquer natureza, dentro da 

ME 

1.4.5. Na LA deverão ser adotados, preferencialmente, técnicas de agricultura ecológica, 

tais coma agroflorestas ou sirnilares; 

1.5. Quanto 00 Turismo e Cultura 

1.5.1. Todo empreendimento turistico implantado ou a ser implantado deverá ser 

licenciado pelos órgãos competentes e atender as normas sanitórias, bern coma as de 

proteção dos recursos naturals; 

1.5.2. As atividades de turismo nao poderão comprometer a integridade dos recursos 

naturals do região; 

1.5.3. Na publicidade de produtos e serviços realizados nesta LA as proprietários 

poderão mencianar nos rótubos dos seus produtos a procedência dos mesmos (Zona 

de Amortecimento do Parque Estadual do Cristalino), mediante autorização do chefia 

do Parque, desde que atendidas as normas estabelecidas para a LA; 

1.5.4. Deverd hover uma organização para a turismo sustentável dentra do Zona de 

Amortecimenta corn a utilizacão dos regras do Turismo de Base Comunitária e 

Sustentável, visando a conservação dos atrativos e a desenvolvimento regional: 

1.6. Quanto as Indüstrias 

1.6.1. Serd permitida somente a instalacão de indCistrias classificáveis coma de Baixo e 

Media potencial poluidor, assim definidas conforme a Decreto Estadual n.° 7.007 de 09 

de Fevereiro de 2006; 

1.8.2. As indüstrias que se enquadram no item acima deverão possuir sisternas de 

tratamenta, dispasiçãa de efluentes liquidos e de residuos sólidos adequados. 

COORDENADORIA DE UNIDADES DE CONSERVAcAO- CUCO/SUBO/SAGA/SEMA-MT 

Rua C- esquina corn a Rua F- Centro PolItico Administrativo - CPA; 78049-913 - Cuiabá/MT 

Fone: +55(65) 3613-7224 / Fax: +55(65) 3613-7252 

http://www.sema.mt.gov.br  
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Governo do Estado de Mato Grosso SEMAJ- 

SEMA - Secretaria de Estado de Melo Ambiente FoIhan° 
Secretaria Adjunta Gestäo Ambiental  

Coordenadoria de Unidades de ConservacäO IAss. 

Figura 01 — 
Localizacão da Zona de AmortecimentO do Parque Estadual do Cristalino 
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2. CONCLUSAO 

Pelo exposto e conforrne previsto nas normas/diretrizes de usa da area e o manejo dos 

recursos naturals consignados no Piano de Manejo do Parque Estadual do e (egislocOeS 

especificas não são permitidas a implantacãO de novos projetos de assentamentO na 

Zona de AmortecimentO do Unidade de Conservacão Parque Estadual Cristalino. 

COORDENADORIA DE UNIDADES DE C0NSERVAcAO- CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA.MT  

Rua C- esquina corn a Rua F- Centro Politico AdministratiVO - CPA; 78049-913 — Cuiabá/MT 

Fone: +55(65) 3613-7224 / Fax: +55(65) 3613-7252 
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SEMIV)T 

frotha 
Governo do Estado de Mato Grosso  

SEMA - Secretaria de Estado de Mio Ambiente 
Secretaria Adjunta Gestão Ambiental 

Coordenadoria de Unidades de Conservaçäo 

o PIano de Manejo do PE Cristalino no integra pode ser baixado no sitio desta 

Secretaria: 

:http://www.sema.mt.goV.br/ifldeX.PhP?OPti0flc0m  content&viewartide&1d155&Itemi 

d=288 

EoParecer. 

/7 VI/---- X, / 
E1Izanra P V Frazão 

oordenadora de Unidades de Conservação (em Substituicão) 

CUCO/SUBIO/SAGAiSMA- MT 

, - 

Tn ,Antôriio Silveira 

Superintendente de Mudanças C(imáticas 

E Biodiversidade 

Cuiabó, 29 de outubro de 2019. 

COORDENADORIA DE UNIDADES DE CoNSERVAcAO- CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT 

Rua C- esquina corn a Rua F- Centro Poltico Administrativo - CPA; 78049-913 - Cuiabá/MT 

Fone: +55(65) 3613-7224/ Fax: +55(65) 3613-7252 
http://www.sema.rnt.gov.br  
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Mapa de Localização da Fazenda Aruana na Zona de Amortecimento do PE Cristalino 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUPERINTENDENCIA DE MUDANçAS CLIMATICAS E BIODIVERSIDADE - SUBJO 
COORDENADORIA DE UNIDADE DE CONSERVAçAO - cuco 

paläcio Paiaguás - Centro Pollbco Administrativo - Cuiabá, MT - Outubro, 2019 
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Governo do Estado de Mato Grosso 

SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

SEMA/MT 
Foiha ° _Lir_ 
Ass:  

Processo n2: 520528/2019 

Interessado: INCRA 

Assunto: OfIcio n. 69273/2019/SR(13)MTT/SR(13)MT/INCR NCRA - Criaço de 

Projeto de DesenvolvimefltO Sustentável - - PDS na Fazenda Araüna - Zona 

de Amortecimento do Parque Estadual Cristalino. 

CuiabWMT, 07 de novembro de 2019. 

Ao GSMA 

Senhora Secretéria, 

Em resposta a soIicitaco do OfIcio n. 69273/2019/SR(13)MT 

T/SR(13)MT/INCRA-INCRA, a CUCO/SUBO elaborou o Parecer Técnico n
2  

169/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT as fls. 06/14, que concluiu pelo indeferimento de 

impIantaco de novos projetos de assentamento na Zona de AmortecimentO da Unidade de 

Conservaco Parque Estadual Cristalino. 

Posto isto, restituo os autos para apreciaco e demais providências que o caso 

req uer. 

Respeitosamente, 

Luciane Bertiràtto Copetti 

Secretária Adjunta de Gesto Ambiental 

GSAGA/SEMA 

/n2  2112 
/ 

Página 1 de 1 
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

  

  
Processo nº 54000.018816/2020-71
Interessado: @interessados_virgula_espaco@

 DESPACHO 

À DFR,
 
Envio o presente processo para análise e providências cabíveis,

conforme OFÍCIO Nº 9531/2020/SR(13)MT-G/SR(13)MT/INCRA-INCRA 5627969. O
qual solicita orientação da DF, em caráter de urgência, sobre quais os
procedimentos que deverão ser adotados, em especial nos casos que envolvam
áreas sobre demanda ou cumprimento de ordem judicial.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Henrique Vieira,
Assistente Técnico, em 18/02/2020, às 12:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5631737 e o código CRC 2D40778B.

Referência: Processo nº 54000.018816/2020-71 SEI nº 5631737
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


  

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

  

  
Processo nº 54000.018816/2020-71
Interessado: @interessados_virgula_espaco@

 DESPACHO 

À Procuradoria Federal Especializada – PFE,
 
Por se tratar de processo judicializado, remeto os autos para análise e

parecer com a urgencia que o caso requer.
 

Humberto Cesar Mota Maciel
Diretor de Ordenamento da Estrutura Fundiária- DF

Documento assinado eletronicamente por Humberto Cesar Mota Maciel,
Diretor(a), em 19/02/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5642591 e o código CRC 54D3B56C.

Referência: Processo nº 54000.018816/2020-71 SEI nº 5642591
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 19º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF,

CEP 70057-900
- http://www.incra.gov.br

  

CERTIDÃO

  
Processo nº 54000.018816/2020-71

 
 
O presente NUP foi encaminhado à PFE/Incra-Sede por meio do

Despacho DF 5642591, considerando que a PFE/Incra analisa as demandas via
Sistema Sapiens da AGU, certifico que os documentos juntados ao referido NUP
até a presente data, 19/02/2020, foram devidamente inseridos no Sistema Sapiens
da AGU com distribuição à CGC/PFE.

 

Documento assinado eletronicamente por Cleyton Anderson Pereira,
Assistente Técnico, em 19/02/2020, às 16:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5649922 e o código CRC F5DCAA40.

Referência: Processo nº 54000.018816/2020-71 SEI nº 5649922

Certidão PFE 5649922         SEI 54000.018816/2020-71 / pg. 17
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