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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INDENIZAÇÃO 

CONFORME IN 02/2009 
 

 
01 Sim Não Pedido de abertura do processo pelo interessado 

02 Sim Não Cópia da carteira de identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF 

03 Sim Não Procuração no caso de representante 

04 Sim Não 
Cópia do RG e CPF do representante quando for o caso de procuração ou 

representação comercial 

 
05 

 
Sim 

 
Não 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrados e atualizados, e 
comprovação da existência de poderes de representação, em se tratando de 

sociedades privadas 

 

06 

 
Sim 

 
Não 

Certidão de inteiro teor que comprove a existência de cadeia dominial trintenária 
ininterrupta ou com prazo inferior a trinta anos, quando iniciada por título expedido pelo 

Poder Público ou oriundo de decisão judicial, transitada em julgado, relativa à 
titularidade do domínio 

07 Sim Não Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR atualizado; (pelo INCRA) 

 
08 

 
Sim 

 
Não 

Planta georreferenciada do imóvel e memorial descritivo, obedecidos os níveis de 
precisão adotados pelo INCRA (certificado), assinados por profissional habilitado, com 

a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

09 Sim Não 
Para imóveis dentro da faixa de fronteira (150 Km) é necessário a ratificação da 

concessão ou alienação, ou se há hipótese de dispensa desse requisito. (pelo INCRA) 

10 Sim Não Laudo de vistoria e relatório técnico realizado pela chefia da Unidade de Conservação. 

11 Sim Não 
Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural emitida pela Receita Federal do Brasil 

pela Internet ou por meio de suas unidades (Retira pela internet). 

 
12 

 
Sim 

 
Não 

Comprovação da inexistência de débitos perante o ICMBio, sendo aceita declaração 
emitida pelo IBAMA, inclusive por meio eletrônico, até que o ICMBio possua sistema 

de controle próprio (Retira pela Internet). 

13 Sim Não 
Certidões comprobatórias da inexistência de ônus, gravames e ações reais e pessoais 

reipersecutórias sobre o imóvel. 

 

Observações: 


