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Acresce dispositivo ao Art. 323 da Constituição
Estadual do Estado de Mato Grosso.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

       Art. 1º Fica acrescido o § 3º do Art. 323 da Constituição Estadual, com a seguinte redação:

“Art. 323 (...)

(...)

§ 4º A avaliação das terras mencionadas neste artigo utilizará as condições e os
valores praticados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA,
nos termos do Programa Nacional de Reforma Agrária.

(...)”

       Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Emenda à Constituição Estadual visa modificar criar um paradigma na regularização
fundiária mato-grossense.

O Art. 323 da Constituição Estadual dispõe sobre a destinação das terras públicas em nossa unidade
federativa:

Art. 323 Compete ao Estado promover a discriminação ou arrecadação de terras devolutas, através do
órgão específico.

§ 1º As terras públicas e as devolutas discriminadas e arrecadadas serão destinadas
preferencialmente a famílias de trabalhadores rurais que comprovarem não possuir outro imóvel rural,
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ressalvando os minifundiários, e que nelas pretendam fixar moradia e explorá-las individual ou
coletivamente.

§ 2º A destinação das terras mencionadas no parágrafo anterior dependerá de autorização da
Assembleia Legislativa, mediante a aprovação de projeto específico de colonização, assentamento ou
regularização fundiária, a ser elaborado pelo órgão específico, em que esteja garantida a permanência
de posseiros que se encontrem produzindo.

§ 3º No cumprimento do disposto neste artigo, buscar-se-á o desenvolvimento rural integrado, devendo
os projetos específicos de aproveitamento de áreas, compatibilizar as ações de política agrícola e de
reforma agrária, prever a atuação interinstitucional entre os órgãos federais e estaduais e, quanto à
titulação dominial, observar-se-ão as disposições dos artigos 188 e 189 e seus parágrafos, da
Constituição Federal e outros dispositivos desta Carta.

Entendemos que a inovação ora proposta se assenta perfeitamente neste dispositivo e institui uma
referência para que o Estado cumpra a sua função social ao praticar preço justo na promoção da reforma
agrária.

Para tanto fizemos a análise do Decreto Presidencial nº 9.311, de 15 de março de 2018, que “Regulamenta a
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e a Lei nº 13.001, de 20 de junho de 2014, para dispor sobre o
processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma
Agrária”, onde no Arts. 38 e 39 há as seguintes disposições:

Art. 38. O valor da alienação na TD considerará a área total do lote em módulos fiscais e será
estabelecido, entre dez por cento até o limite de trinta por cento do valor mínimo da pauta de valores
da terra nua para fins de titulação e regularização fundiária elaborada pelo Incra, nos seguintes termos:

I - até um módulo fiscal - dez por cento do valor mínimo da pauta de valores da terra nua para fins de
titulação e regularização fundiária; e

II - acima de um até quatro módulos fiscais - será estabelecido entre dez por cento e trinta por cento do
valor mínimo da pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária,
conforme a fórmula e os coeficientes estabelecidos no Anexo I e no Anexo III, respectivamente.

§ 1º A pauta de valores referida no caput será elaborada com base no valor médio dos imóveis
avaliados pelo Incra para fins de obtenção de terras em uma mesma região e o valor mínimo será
equivalente a setenta e cinco por cento do valor médio e o valor máximo, equivalente a cento e vinte e
cinco por cento do valor médio, conforme disciplinado pelo Incra.

§ 2º A pauta de valores terá validade de um ano e será atualizada anualmente pelo Incra até o final do
primeiro trimestre, com base nas avaliações realizadas nos vinte anos anteriores, corrigidas
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

§ 3º Na hipótese do lote ser maior do que um módulo fiscal, não será concedida a gratuidade prevista
no art. 35.

§ 4º Em áreas localizadas em mais de um Município cujos valores mínimos da pauta de valores para
fins de titulação sejam diversos, prevalecerá o menor valor.

§ 5º Os TD expedidos sob a vigência de norma anterior, com cláusulas adimplidas ou não, poderão ter
seus valores reenquadrados de acordo com o previsto neste artigo, mediante requerimento do
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beneficiário, no prazo de cinco anos, contado da data de publicação deste Decreto, vedada a
restituição de valores já pagos, ainda que excedam o valor devido após o reenquadramento.

§ 6º O reenquadramento previsto no § 5º não implica cancelamento do TD já expedido, hipótese em
que será firmado termo aditivo.

§ 7º Para fins do reenquadramento, o valor já comprovadamente pago será atualizado monetariamente
pelo IPCA-E.

Art. 39. O pagamento do TD será efetuado à vista ou a prazo, em prestações anuais e sucessivas,
amortizáveis em até vinte anos, incluída a carência de três anos, conforme valor mínimo de parcela a
ser estabelecido pelo Incra.

§ 1º Para pagamento à vista, será concedido desconto de vinte por cento sobre o valor atualizado do
título desde que efetuado dentro no prazo de cento e oitenta dias, contado da data da do recebimento
do título ou do termo aditivo, na hipótese de reenquadramento.

§ 2º Sobre o valor das parcelas anuais incidirá taxa de juros de um por cento ao ano.

§ 3º Na hipótese de atraso no pagamento da prestação anual, sobre o seu valor vencido incidirão juros
de mora de cinco décimos por cento ao mês, além da atualização monetária de um por cento ao ano. §
4º As condições de pagamento, carência e encargos financeiros estabelecidos neste artigo serão
aplicadas aos TD já outorgados cujos prazos de carência ainda não tenham expirado, desde que
solicitado pelo beneficiário, hipótese em que será firmado termo aditivo.

Como ilustração, na pauta corrente, o VTN/ha mínimo é de R$ 599,22 na região de Matupá/MT enquanto
para a região de Itaúba, o mesmo valor corresponderá a R$ 2.445,38.

Pelas razões expostas, apresento a presente Proposta para análise e apreciação dos Nobres pares, para
que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação desta Emenda perante esta
Douta Casa Legislativa.     

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Novembro de 2019

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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