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Incra autoriza aquisições de terras
por estrangeiros
As autorizações têm prazo de validade de 30 dias para que sejam
providenciadas as lavraturas da escrituras públicas

Por:Rural BR

 
Portarias do Incra publicadas no
Diário Oficial da União desta semana,
autorizam a aquisição, por
estrangeiros, de três áreas rurais no
país. Os imóveis estão localizados
nos Estados de Goiás, Mato Grosso e
Minas Gerais. Os requerimentos de
autorização foram aprovados pelo
Conselho Diretor da autarquia na
última reunião ordinária do órgão
colegiado, em 23 de agosto.

Estas são as primeiras aprovações de compra de terras após a entrada em
vigor da Instrução Normativa Conjunta (INC) nº 1 - dos ministérios do
Desenvolvimento Agrário (MDA), da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do
Turismo, além do Incra. Publicada em setembro de 2012, a INC regulamenta
procedimentos para aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros e
traz como uma das principais definições os elementos mínimos que devem
constar no chamado Projeto de Exploração.

Previsto na Lei nº 5.909/71, mas, até então, sem normatização, o Projeto de
Exploração é necessário nos casos de compra ou arrendamento, por pessoa
física estrangeira, de área acima de 20 módulos de exploração indefinida
(MEI). A dimensão do MEI varia de cinco a 70 hectares, conforme o município
de localização do imóvel.

Quando se trata de pessoa jurídica estrangeira ou pessoa jurídica brasileira
equiparada a estrangeira, a apresentação do projeto independe do tamanho
da área. Este é o caso de duas portarias de autorização publicadas. Em
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Os imóveis  estão localizados nos Estados de
Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais .

HOME
    

NOTÍCIAS EVENTOS BLOGS GUIA FLORESTAL SERVIÇOS WEB TV CONTATO

 

http://www.painelflorestal.com.br/
http://conteudo.painelflorestal.com.br/boletim-painel-florestal-hoje
http://www.painelflorestal.com.br/
http://www.painelflorestal.com.br/noticias
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/artigos
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/biomassa
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/carreira
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/como-plantar
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/direto-de-brasilia
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/internacional
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/lado-b
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/madeira-nobre
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/maquinas-florestais
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/mercado
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/tecnologia
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/uso-da-madeira
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/voce-e-a-floresta
http://www.painelflorestal.com.br/eventos
http://www.painelflorestal.com.br/eventos/agenda
http://www.painelflorestal.com.br/eventos/tres-lagoas-florestal
http://www.painelflorestal.com.br/eventos/tres-lagoas-florestal/2012
http://www.painelflorestal.com.br/eventos/tres-lagoas-florestal/2015
http://www.painelflorestal.com.br/blogs
http://www.painelflorestal.com.br/blogs/diario-de-bordo
http://www.painelflorestal.com.br/blogs/josiane-mafra
http://www.painelflorestal.com.br/blogs/minuto-florestal
http://www.painelflorestal.com.br/blogs/nelson-barboza-leite
http://www.painelflorestal.com.br/blogs/sebastiao-valverde
http://www.painelflorestal.com.br/blogs/curtas-florestais
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/associacoes-e-organizacoes
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/carvao-vegetal
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/celulose-e-papel
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/consultoria-e-assessoria
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/controle-de-pragas-e-incendios
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/ferramentas
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/gestao-e-investimentos
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/heveicultura
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/implementos
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/logistica
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/madeira-nobre
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/maquinas-leves
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/maquinas-pesadas
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/reflorestamento-e-madeira
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/representacoes-e-terceirizacao
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/siderurgia
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/silvicultura
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/suprimentos-e-complementos
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/tecnologia
http://www.painelflorestal.com.br/guia-florestal/viveiros
http://www.painelflorestal.com.br/servicos
http://www.painelflorestal.com.br/servicos/producao-de-video
http://www.painelflorestal.com.br/servicos/painel-de-negocios
http://www.painelflorestal.com.br/servicos/cobertura-jornalistica
http://www.painelflorestal.com.br/servicos/eventos-promocao-e-organizacao
http://www.painelflorestal.com.br/servicos/transmissao-ao-vivo
http://www.painelflorestal.com.br/web-tv-painel-florestal
http://www.painelflorestal.com.br/contato
http://banner.bimboo.com.br/painelflorestal.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=132__zoneid=8__cb=9f590b73db__oadest=http%3A%2F%2Fwww.innovatech.com.br%2F
http://www.painelflorestal.com.br/servicos/cobertura-jornalistica-internet/whatsapp-agora-tambem-disponivel-no-painel-florestal
https://www.facebook.com/painel.florestal
https://twitter.com/painelflorestal
http://banner.bimboo.com.br/painelflorestal.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=330__zoneid=23__cb=31de4e26c3__oadest=http%3A%2F%2Fwww.painelflorestal.com.br%2Fguia-florestal%2Ftecnologia%2Fsavcor-forest
http://banner.bimboo.com.br/painelflorestal.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=330__zoneid=50__cb=2227ff4e87__oadest=http%3A%2F%2Fwww.painelflorestal.com.br%2Fguia-florestal%2Ftecnologia%2Fsavcor-forest
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/artigos/paises-mais-importantes-no-comercio-internacional-de-produtos-florestais
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/artigos/aos-viveiros-florestais-metodologias-e-gestao
http://www.painelflorestal.com.br/noticias/sustentabilidade/conheca-seis-especies-incriveis-de-plantas-carnivoras
http://banner.bimboo.com.br/painelflorestal.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=294__zoneid=51__cb=04c175633e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.florestalcasadaarvore.com.br%2F
http://twitter.com/share
http://www.painelflorestal.com.br/media/images/3851/3851/tmp/wmX-730x502x4-5230bae03b3c07e8c9373fe6eb071e3ed64559776ce5d.jpg
http://banner.bimboo.com.br/painelflorestal.com.br/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=331__zoneid=17__cb=a33a46e39e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.painelflorestal.com.br%2Fguia-florestal%2Ftecnologia%2Fsavcor-forest


 

 

Goiás, a Fazenda MIH Ltda. – empresa brasileira equiparada a pessoa
jurídica estrangeira, com 99,99% de capital neozelandês – teve aprovação
para adquirir a Fazenda Bom Sucesso I, II, III e IV, localizada no município
de Cristalina. O imóvel tem 854,7560 hectares (equivalente a 85,47 MEI) e
conforme o projeto – apreciado pela Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste (Sudeco) e aprovado pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) –, comportará atividade de pecuária
leiteira.

Já a SB Agrícola Ltda., de maioria de capital pertencente a sociedade
constituída segundo leis de Estados norte-americanos, foi autorizada a
obter parte da Fazenda Rio Norte, localizada nos municípios de Porto dos
Gaúchos e Itanhangá, em Mato Grosso. O projeto apresentado para os
2.194,0448 hectares a serem adquiridos (de um total de 4,3 mil hectares) foi
aprovado pelo Mapa e se refere a cultivo de grãos.

A outra área a ser obtida por estrangeiros, por meio de consórcio, é fração
ideal da Fazenda Santa Adelaide, imóvel denominado Fazenda Terra Mater,
no município de São Gonçalo do Sapucaí, e Minas Gerais. A área, de
112,8389 hectares, equivale a 7,52 MEI. Os dois interessados têm
nacionalidade chilena.

As autorizações têm prazo de validade de 30 dias para que seja
providenciada a lavratura da escritura pública e mais 15 dias para o registro
do imóvel na circunscrição imobil iária competente.

As aquisições são monitoradas pelo Sistema Nacional de Aquisição e
Arrendamento de Terras por Estrangeiros (Sisnate), integrado ao Sistema
Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais (SNCR), base sob gestão do Incra em
que consta toda a estrutura fundiária brasileira declarada pelos
proprietários e que contém 5,8 milhões de imóveis cadastrados.
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