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CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA URBANA
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de
expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa
indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena,
sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
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CAPÍTULO III
DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real,
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja
utilização será definida em lei.
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de
reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária,
assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.
§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu
proprietário não possua outra;
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e
fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941
Dispõe sobre desapropriações por utilidade
pública.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1º. A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em toda o
território nacional.
Art. 2º. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser
desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
§ 1º A desapropriação do separo aéreo ou do subsolo só se tornará necessária,
quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo.
§ 2º Será exigida autorização legislativa para a desapropriação dos bens de
domínio dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal pela União e dos bens de domínio
dos Municípios pelos Estados. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 700,
de 8/12/2015)
§ 2º-A. Será dispensada a autorização legislativa a que se refere o § 2º quando a
desapropriação for realizada mediante acordo entre os entes federativos, no qual serão fixadas
as respectivas responsabilidades financeiras quanto ao pagamento das indenizações
correspondentes. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 700, de 8/12/2015)
§ 3º É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas
cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua
fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República.
(Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 856, de 11/9/1969)
Art. 3º Poderão promover a desapropriação mediante autorização expressa
constante de lei ou contrato: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória
nº 700, de 8/12/2015)
I - os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei nº 11.079,
de 30 de dezembro de 2004, permissionários, autorizatários e arrendatários; (Inciso acrescido
pela Medida Provisória nº 700, de 8/12/2015)
II - as entidades públicas; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 700, de
8/12/2015)
III - as entidades que exerçam funções delegadas do Poder Público; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 700, de 8/12/2015)
IV - o contratado pelo Poder Público para fins de execução de obras e serviços de
engenharia sob os regimes de empreitada por preço global, empreitada integral e contratação
integrada. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 700, de 8/12/2015)
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Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso IV do caput, o edital deverá
prever expressamente:
I - o responsável por cada fase do procedimento expropriatório;
II - o orçamento estimado para sua realização; e
III - a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela variação
do custo das desapropriações em relação ao orçamento estimado. (Parágrafo único acrescido
pela Medida Provisória nº 700, de 8/12/2015)
Art. 4º. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao
desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente,
em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade
pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da
obra e as que se destinam á revenda.
Parágrafo único. Quando a desapropriação executada pelos autorizados a que se
refere o art. 3º destinar-se a planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento
ou reparcelamento do solo, previstos no Plano Diretor, o edital de licitação poderá prever que
a receita decorrente da revenda ou da utilização imobiliária integre projeto associado por
conta e risco do contratado, garantido ao Poder Público responsável pela contratação, no
mínimo, o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando estas ficarem sob sua
responsabilidade. (Parágrafo único com redação dada pela Medida Provisória nº 700, de
8/12/2015)
.......................................................................................................................................................
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de
conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo
provisoriamente na posse dos bens.
§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu,
mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso
o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel
sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial,
urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente
anterior;
d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c , o juiz fixará
independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver
sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do
imóvel. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 2.786, de 21/5/1956)
§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante
a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 2.786, de 21/5/1956)
§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão
provisória. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 2.786, de 21/5/1956)
§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis
competente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.977, de 7/7/2009)
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Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade
ou utilidade pública e interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na
hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na
sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até doze por
cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na
posse, vedada a aplicação de juros compostos.
§ 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos
correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não
incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o
descumprimento da função social da propriedade, previstas nos art. 182, § 4º, inciso III, e art.
184 da Constituição.
§ 2º O disposto no caput aplica-se também às ações ordinárias de indenização por
apossamento administrativo ou por desapropriação indireta e às ações que visem à
indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
§ 3º Nas ações referidas no § 2º, o Poder Público não será onerado por juros
compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou da posse titulada
pelo autor da ação. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 24/8/2001, com
redação dada pela Medida Provisória nº 700, de 8/12/2015)
Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a
recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão
final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art.
100 da Constituição. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 24/8/2001)
Art. 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do
marido dispensa a da mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando o bem
pertencer a sociedade; a do administrador da coisa, no caso de condomínio, exceto o de
edifício de apartamento constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais
condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro, ou legatário,
detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio.
Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra
no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora
certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004
Institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no
âmbito da administração pública.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Parágrafo único. Esta Lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos
Poderes Executivo e Legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas,
às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Parágrafo único
com redação dada pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa.
§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras
públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público
ao parceiro privado.
§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra
ou fornecimento e instalação de bens.
§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida
a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao
parceiro privado.
§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:
I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
II - cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou
III - que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento
e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.
§ 5º (VETADO na Lei nº 12.619, de 30/4/2012)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV e a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas;
altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, as Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de
1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10
de julho de 2001, e a Medida Provisória nº
2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à
titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos,
consideram-se:
I - área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no perímetro
urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica;
II - área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade demográfica
superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária implantada e que tenha, no
mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;
III - demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o poder
público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio
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público ou privado, definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade
de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses;
IV - legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título de
reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a identificação do
ocupante e do tempo e natureza da posse;
V - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS: parcela de área urbana instituída
pelo Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à
moradia de população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e
ocupação do solo;
VI - assentamentos irregulares: ocupações inseridas em parcelamentos informais
ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, utilizadas
predominantemente para fins de moradia;
VII - regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária de
assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por população de baixa renda, nos
casos:
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 5
(cinco) anos; (Alínea com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
b) de imóveis situados em ZEIS; ou
c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas
de interesse para implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social;
VIII - regularização fundiária de interesse específico: regularização fundiária
quando não caracterizado o interesse social nos termos do inciso VII;
IX - etapas da regularização fundiária: medidas jurídicas, urbanísticas e
ambientais mencionadas no art. 46 desta Lei, que envolvam a integralidade ou trechos do
assentamento irregular objeto de regularização. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
514, de 1/12/2010) e com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 1º A demarcação urbanística e a legitimação de posse de que tratam os incisos
III e IV deste artigo não implicam a alteração de domínio dos bens imóveis sobre os quais
incidirem, o que somente se processará com a conversão da legitimação de posse em
propriedade, nos termos do art. 60 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
514, de 1/12/2010) e com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 2º Sem prejuízo de outros meios de prova, o prazo de que trata a alínea a do
inciso VII poderá ser demonstrado por meio de fotos aéreas da ocupação ao longo do tempo
exigido. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010) e com redação
dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
Art. 48. Respeitadas as diretrizes gerais da política urbana estabelecidas na Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, a regularização fundiária observará os seguintes princípios:
I - ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com
prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de
habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental;
II - articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de
saneamento básico e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as
iniciativas públicas e privadas, voltadas à integração social e à geração de emprego e renda;
III - participação dos interessados em todas as etapas do processo de
regularização;
IV - estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e
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V - concessão do título preferencialmente para a mulher.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 4.132, DE 10 DE SETEMBRO DE 1962
Define os casos de desapropriação por interesse
social e dispõe sobre sua aplicação.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa
distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social, na forma do art. 147
da Constituição Federal.
Art. 2º Considera-se de interesse social:
I - o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência
com as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos centros de população a que deve
ou possa suprir por seu destino econômico;
II - a instalação ou a intensificação das culturas nas áreas em cuja exploração não
se obedeça a plano de zoneamento agrícola, VETADO;
III - o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de
povoamento e trabalho agrícola;
IV - a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a tolerância
expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua habitação, formando núcleos
residenciais de mais de 10 (dez) famílias;
V - a construção de casas populares;
VI - as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela conclusão de
obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, transporte, eletrificação,
armazenamento de água e irrigação, no caso em que não sejam ditas áreas socialmente
aproveitadas;
VII - a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de
reserva florestais.
VIII - a utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, sejam
apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas. (Inciso acrescido pela Lei nº 6.513,
de 20/12/1977)
§ 1º O disposto no item I deste artigo só se aplicará nos casos de bens retirados de
produção ou tratando-se de imóveis rurais cuja produção, por ineficientemente explorados,
seja inferior à média da região, atendidas as condições naturais do seu solo e a sua situação
em relação aos mercados.
§ 2º As necessidades de habitação, trabalho e consumo serão apurados anualmente
segundo a conjuntura e condições econômicas locais, cabendo o seu estudo e verificação às
autoridades encarregadas de velar pelo bem-estar e pelo abastecimento das respectivas
populações.
Art. 3º O expropriante tem prazo de 2 (dois) anos, a partir da decretação da
desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as
providências de aproveitamento do bem expropriado.
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Parágrafo único. VETADO.
Art. 4º Os bens desapropriados serão objeto de venda ou locação, a quem estiver
em condições de dar-lhes a destinação social prevista.
Art. 5º No que esta Lei for omissa aplicam-se as normas legais que regulam a
desapropriação por unidade pública, inclusive no tocante ao processo e à justa indenização
devida ao proprietário.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1962; 141º da Independência e 74º da República.
JOÃO GOULART
Francisco Brochado da Rocha
Hermes Lima
Renato Costa Lima
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LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 *
Dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DO REGISTRO DE IMÓVEIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA ESCRITURAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 176. O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado à matrícula dos imóveis e
ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.
§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:
I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro
registro a ser feito na vigência desta Lei;
II - são requisitos da matrícula:
1) o número de ordem, que seguirá ao infinito;
2) a data;
3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação: (“Caput” do item com
redação dada pela Lei nº 10.267, de 28/8/2001)
a) se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação
e de suas características, confrontações, localização e área; (Alínea acrescida pela Lei nº
10.267, de 28/8/2001)
b) se urbano, de suas características e confrontações, localização, área,
logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. (Alínea acrescida pela Lei nº
10.267, de 28/8/2001)
4) o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como:
a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de
identidade, ou à falta deste, sua filiação;
b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
5) o número do registro anterior,
III - são requisitos do registro no Livro nº 2:
1) a data;
2) o nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do
adquirente, ou credor, bem como:
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a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de
identidade, ou, à falta deste, sua filiação;
b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
3) o título da transmissão ou do ônus;
4) a forma do título, sua procedência e caracterização;
5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais
especificações, inclusive os juros, se houver. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei
nº 6.688, de 17/9/1979)
§ 2º Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou
homologadas na vigência do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão
observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação
anterior. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.688, de 17/9/1979)
§ 3º Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis
rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1º será obtida a partir de
memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão
posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos
proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.267, de 28/8/2001)
§ 4º A identificação de que trata o § 3º tornar-se-á obrigatória para efetivação de
registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do
Poder Executivo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.267, de 28/8/2001)
§ 5º Nas hipóteses do § 3º, caberá ao Incra certificar que a poligonal objeto do
memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro
georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo
próprio. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 458, de 10/2/2009, convertida na
Lei nº 11.952, de 25/6/2009)
§ 6º A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente
apenas ao seu perímetro originário. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 458, de
10/2/2009, convertida na Lei nº 11.952, de 25/6/2009)
§ 7º Não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de
glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente
ocorrerá a cada 3 (três) anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os
destaques realizados no período. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 458, de
10/2/2009, convertida na Lei nº 11.952, de 25/6/2009)
§ 8º O ente público proprietário ou imitido na posse a partir de decisão proferida
em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de matrícula de
parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou
não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer
em momento posterior. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010,
convertida na Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
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Art. 177. O Livro nº 3 - Registro Auxiliar - será destinado ao registro dos atos
que, sendo atribuídos ao Registro de Imóveis por disposição legal, não digam respeito
diretamente a imóvel matriculado.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE REGISTRO
.......................................................................................................................................................
Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do
outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja
a sua natureza, para manter a continuidade do registro.
Art. 195-A. O Município poderá solicitar ao registro de imóveis competente a
abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento
do solo urbano, ainda que não inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado
dos seguintes documentos:
I - planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais
constem a sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e
coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites;
II - comprovação de intimação dos confrontantes para que informem, no prazo de
15 (quinze) dias, se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público
a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso;
III - as respostas à intimação prevista no inciso II, quando houver; e
IV - planta de parcelamento assinada pelo loteador ou aprovada pela prefeitura,
acompanhada de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, na hipótese deste
não ter sido inscrito ou registrado.
§ 1º Apresentados pelo Município os documentos relacionados no caput, o
registro de imóveis deverá proceder ao registro dos imóveis públicos decorrentes do
parcelamento do solo urbano na matrícula ou transcrição da gleba objeto de parcelamento.
§ 2º Na abertura de matrícula de imóvel público oriundo de parcelamento do solo
urbano, havendo divergência nas medidas perimetrais de que resulte, ou não, alteração de
área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação constante do
registro ou da planta de parcelamento, respeitados os limites dos particulares lindeiros.
§ 3º Não será exigido, para transferência de domínio, formalização da doação de
áreas públicas pelo loteador nos casos de parcelamentos urbanos realizados na vigência do
Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937.
§ 4º Recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos previstos
neste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do Município.
§ 5º A abertura de matrícula de que trata o caput independe do regime jurídico do
bem público. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010, com redação
dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
Art. 195-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao registro
de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos
sem registro anterior, cujo domínio lhe tenha sido assegurado pela legislação, por meio de
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requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos I, II e III do art. 195-A.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
§ 1º Recebido o requerimento na forma prevista no caput, o oficial de registro de
imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto no § 5º do art. 195A.
§ 2º O Município poderá realizar, em acordo com o Estado, o procedimento de
que trata este artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente a abertura
de matrícula de imóveis urbanos situados nos limites do respectivo território municipal.
(Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010, com redação dada pela Lei
nº 12.424, de 16/6/2011)
Art. 196. A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título
apresentado e do registro anterior que constar do próprio cartório.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DOS TÍTULOS
Art. 221. Somente são admitidos a registro:
I - escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros;
II - escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas,
com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados
por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação;
III - atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público,
legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no cartório do Registro de Títulos e
Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação
pelo Supremo Tribunal Federal;
IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de
autos de processo.
V - contratos ou termos administrativos, assinados com a União, Estados,
Municípios ou o Distrito Federal, no âmbito de programas de regularização fundiária e de
programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. (Inciso
com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 1º Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso V do caput
assinados a rogo com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto
ou não puder assinar, acompanhados da assinatura de 2 (duas) testemunhas. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010, com redação dada pela Lei nº
12.424, de 16/6/2011)
§ 2º Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso V do caput
poderão ser celebrados constando apenas o nome e o número de documento oficial do
beneficiário, podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente, no momento do
registro do termo ou contrato, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao
registro de imóveis. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010, com
redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
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Art. 222. Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como
nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à
matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DA MATRÍCULA
.......................................................................................................................................................
Art. 235. Podem, ainda, ser unificados, com abertura de matrícula única:
I - dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta Lei, à margem
das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar;
II - dois ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas
transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior, e as matrículas serão encerradas
na forma do artigo anterior;
III - 2 (dois) ou mais imóveis contíguos objeto de imissão provisória na posse
registrada em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010, com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 1º Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de
desmembramentos, partilha e glebas destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas
matrículas, juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a
transferência de 1 (uma) ou mais unidades, procedendo-se, em seguida, ao que estipula o
inciso II do art. 233. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Medida Provisória nº 514,
de 1/12/2010, com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 2º A hipótese de que trata o inciso III somente poderá ser utilizada nos casos de
imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar
programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no
requerimento de unificação. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de
1/12/2010, convertida na Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 3º Na hipótese de que trata o inciso III, a unificação das matrículas poderá
abranger um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da
imissão provisória na posse. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de
1/12/2010, convertida na Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
CAPÍTULO VII
DO REGISTRO
Art. 236. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir
esteja matriculado.
Art. 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa
da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

PARTE GERAL
.......................................................................................................................................................
LIVRO III
DOS FATOS JURÍDICOS
TÍTULO I
DO NEGÓCIO JURÍDICO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
Art. 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela
outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso,
for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum.
Art. 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se
for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado.
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou
renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário
mínimo vigente no País.
Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem
instrumento público, este é da substância do ato.
.......................................................................................................................................................
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LIVRO III
DO DIREITO DAS COISAS
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS REAIS
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1.225. São direitos reais:
I - a propriedade;
II - a superfície;
III - as servidões;
IV - o usufruto;
V - o uso;
VI - a habitação;
VII - o direito do promitente comprador do imóvel;
VIII - o penhor;
IX - a hipoteca;
X - a anticrese;
XI – a concessão de uso especial para fins de moradia; (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.481, de 31/5/2007)
XII – a concessão de direito real de uso. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.481, de
31/5/2007)
Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.
TÍTULO III
DA PROPRIEDADE
CAPÍTULO I
DA PROPRIEDADE EM GERAL
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
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estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.
§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de
perigo público iminente.
§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado
consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de
considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou
separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico
relevante.
§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao
proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome
dos possuidores.
Art. 1.229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo
correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário
opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais,
que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO X
DO PENHOR, DA HIPOTECA E DA ANTICRESE
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA HIPOTECA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1.473. Podem ser objeto de hipoteca:
I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles;
II - o domínio direto;
III - o domínio útil;
IV - as estradas de ferro;
V - os recursos naturais a que se refere o art. 1.230, independentemente do solo
onde se acham;
VI - os navios;
VII - as aeronaves;
VIII - o direito de uso especial para fins de moradia; (Inciso acrescido pela Lei nº
11.481, de 31/5/2007)
IX - o direito real de uso; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.481, de 31/5/2007)
X - a propriedade superficiária. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.481, de
31/5/2007)
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§ 1º A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei
especial. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 11.481, de 31/5/2007)
§ 2º Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos IX e X do caput
deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido
transferidos por período determinado. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.481, de 31/5/2007)
Art. 1.474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções
do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre
o mesmo imóvel.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre o Sistema de Financiamento
Imobiliário, institui a alienação fiduciária de
coisa imóvel e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual
o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou
fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
§ 1º A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não
sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da
propriedade plena: (“Caput” do parágrafo com redação pela Lei nº 11.481, de 31/5/2007)
I - bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se
houver a consolidação do domínio útil no fiduciário; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.481, de
31/5/2007)
II - o direito de uso especial para fins de moradia; (Inciso acrescido pela Lei nº
11.481, de 31/5/2007)
III - o direito real de uso, desde que suscetível de alienação; (Inciso acrescido pela
Lei nº 11.481, de 31/5/2007)
IV - a propriedade superficiária. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.481, de
31/5/2007)
§ 2º Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos III e IV do § 1º
deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido
transferidos por período determinado. (Parágrafo com redação pela Lei nº 11.481, de
31/5/2007)
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro,
no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o
desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor
indireto da coisa imóvel.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DOS CONTRATOS
Art. 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e
promessas de cessão, os que atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando
registrados, confiram direito real oponível a terceiros.
Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão
poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o
modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes
indicações:
I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade,
estado civil e residência dos contratantes;
II - denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição;
III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos,
confrontações, área e outras características;
IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do sinal;
V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações
vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do
débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;
VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas
incidentes sobre o lote compromissado;
VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento,
supletivas da legislação pertinente.
§ 1º O contrato deverá ser firmado em 3 (três) vias ou extraídas em 3 (três)
traslados, sendo um para cada parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário, após o
registro e anotações devidas.
§ 2º Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das
partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro imobiliário.
§ 3º Admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que estiverem
provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades
delegadas, o que poderá ocorrer por instrumento particular, ao qual se atribui, para todos os
fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando a disposição do inciso II do art.
134 do Código Civil. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.785, de 29/1/1999)
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§ 4º A cessão da posse referida no § 3º, cumpridas as obrigações do cessionário,
constitui crédito contra o expropriante, de aceitação obrigatória em garantia de contratos de
financiamentos habitacionais. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.785, de 29/1/1999)
§ 5º Com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o valor
da indenização, a posse referida no § 3º converter-se-á em propriedade e a sua cessão, em
compromisso de compra e venda ou venda e compra, conforme haja obrigações a cumprir ou
estejam elas cumpridas, circunstância que, demonstradas ao Registro de Imóveis, serão
averbadas na matrícula relativa ao lote. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.785, de 29/1/1999)
§ 6º Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão
valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados
da respectiva prova de quitação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.785, de 29/1/1999)
Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de
cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato
ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de proceder-se ao
registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contratopadrão.
§ 1º Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato a promessa de
cessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro instrumento, do qual conste
a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e modo de pagamento, e a
promessa de contratar.
§ 2º O registro de que trata este artigo não será procedido se a parte que o
requereu não comprovar haver cumprido a sua prestação, nem a oferecer na forma devida,
salvo se ainda não exigível.
§ 3º Havendo impugnação daquele que se comprometeu a concluir o contrato,
observar-se-á o disposto nos arts. 639 e 640 do Código de Processo Civil.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação;
altera o art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002; revoga as Leis nºs 6.662, de 25 de
junho de 1979, 8.657, de 21 de maio de 1993,
e os Decretos-Lei nºs 2.032, de 9 de junho de
1983, e 2.369, de 11 de novembro de 1987; e
dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Irrigação, a ser executada em todo o
território nacional.
Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se por:
I - agricultor irrigante: pessoa física ou jurídica que exerce agricultura irrigada,
podendo ser classificado em familiar, pequeno, médio e grande, conforme definido em
regulamento;
II - agricultor irrigante familiar: pessoa física classificada como agricultor
familiar, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que pratica agricultura irrigada;
III - agricultura irrigada: atividade econômica que explora culturas agrícolas,
florestais e ornamentais e pastagens, bem como atividades agropecuárias afins, com o uso de
técnicas de irrigação ou drenagem;
IV - projeto de irrigação: sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de
água em empreendimento de agricultura irrigada, de modo programado, em quantidade e
qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos de uso individual ou coletivo
de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água;
V - infraestrutura de irrigação de uso comum: conjunto de estruturas e
equipamentos de captação, adução, armazenamento, distribuição ou drenagem de água,
estradas, redes de distribuição de energia elétrica e instalações para o gerenciamento e
administração do projeto de irrigação;
VI - infraestrutura de apoio à produção: conjunto de benfeitorias e equipamentos
para beneficiamento, armazenagem e transformação da produção agrícola, para apoio à
comercialização, pesquisa, assistência técnica e extensão, bem como para treinamento e
capacitação dos agricultores irrigantes;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 6.662, DE 25 DE JUNHO DE 1979
(Revogada pela Lei nº 12.787, de 11/1/2013)
Dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO IRRIGANTE
.......................................................................................................................................................
Art. 27. Se o adquirente do lote ou seu sucessor vier a desistir da exploração
direta, ou deixar injustificadamente inexploradas áreas suscetíveis de aproveitamento, o
imóvel vendido, originariamente, nos termos desta Lei, reverterá ao patrimônio da entidade
alienante, indenizadas as despesas feitas com a aquisição, as benfeitorias necessárias e as
úteis.
§ 1º A reversão prevista no caput deste artigo não se operará caso o imóvel esteja
hipotecado a instituições financeiras oficiais que hajam prestado assistência creditícia ao
respectivo projeto público. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.657, de 21/5/1993)
§ 2º Se a instituição financeira pretende a imediata satisfação do seu crédito
hipotecário em razão de inadimplência do irrigante devedor, deverá ela notificar a entidade
alienante, trinta dias antes de promover a execução forçada. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
8.657, de 21/5/1993)
§ 3º A entidade alienante notificada, pretendendo beneficiar-se da reversibilidade
prevista neste artigo, poderá, no prazo assinalado, oferecer à instituição financeira credora
hipotecária, garantia suficiente para a substituição da hipoteca. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 8.657, de 21/5/1993)
CAPÍTULO V
DA DESAPROPRIAÇÃO
Art. 28. Por ato do Presidente da República serão declaradas de utilidade pública
ou interesse social, para fins de expropriação, as áreas de terras selecionadas para a
implantação ou expansão de projetos públicos de irrigação, aplicando-se, no que couber, a
legislação sobre desapropriações.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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SÚMULA 618 - STF
NA DESAPROPRIAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, A TAXA
COMPENSATÓRIOS É DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO.

DOS

JUROS

