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"' CAMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI 
N!! 4.440, DE 2001 

(Dos Srs. Nilson Mourão e José Dirceu) 

O Congresso Nacional Decreta: 

1 ~ 

:l 
<~ 
: lf 

Art. 1 e Esta Lei impõe prazo e condições para a pro 
priedade de grandes imóveis rureis,-por pessoas estrangeiras, no territó- 
ríe de abrangência de Amazônia LegaJ brasileira. 

Art. 211 Fica p~Jbldo em todp o território da Amazônia 
Legal brasileira, as~im entendido como a ãrea de abrangência prevista no 
art, 2º da Lei n9 5.173166, cem a m!i>dlficação íntroduZlda pelo art. 45 da 
lei Complementar nCI 31/97 ~jl)a Qualquer titulo, de imóvel rural 
com área superior ao corresponciente 11 15 (quinze) módulos fiscais, por 
pessoas físicas e entidades estrangeiras, respoctivamente, não residen 
tes e domiciliadas e, não Instaladas no pais hâ pero meno& 10 (dez) anos. 

§1º o disposto nc caput ·deste artigo se aplica tam 
bém à pessoa juridica da qual panlclpem, a qualquer título, pessoas os 
tr.ingeiras físicas ou Jurldlcas que tenham a maioria do seu capital e resi 
dam ou tenhem sede no exterior e/ou peescas físicas braslleil·as resi- 
dentes no exterior. 
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§2° Observados o prazo fixado no caput do art. 2º 

deste lei. e o !Imite de área fíxaeio no art. 3° da Lei nº 5.709/71, será 
parr.ifüüa a expansão dé.!S áreas das pessoas e entidades referidas desde 
que o imóvel original esteja cumprindo plenamente a função êOolal na 
forma imposta pela Constituição Federal. conforme laudo emitido pelo 
õrgão fundiário teceral, ' 

Art. 3º Na área territorial da faixa da 1rontelra interna 
cional do Brasil com os países llmltrofes às regiões Norte e Centro•Oeste 
não será permitida e posse, a qualquer titulo, de imóvel rural pelas pes 
soas físicas. entldanes e pessoas jurídicas referidas no art. 2° desta Lei. 

§ 1 º No prazo máximo de seis meses cantados da 
data da publicação desta Lei, os lmóvels de que trata o caput deste artl 
go, jã existentes nessas áreas. terão os reepectívos cadastroe submetidos 
à homologação pelo ó~ão fundiário federal, exigindo-se para tal, a com- · 
provação do cumprimento da função social pelos mesmos. 

§ 2° A inobservância do prazo previsto no parágrafo 
antenor, ou a comprovação do descumprimento da função social pelos 
lmóvets em referência, afora os efeitos administrativos, Implicará na ime 
diata instauração de processo judicial visando o cancelamento do tltulo 
de propriedade ou de dorninio do imóvel, cem a sua Incorporação poste--·· 
ríor ao patrimônio público e e destinação do mesmo para o programa de 
reforma agraria. , ': 

cação. 
Art. 4ª. Esta Lei entra em vigor na da1a da sua publi- 

JUSTIFICATIVA 

..... 

Este projeto de l&I procura disciplinar a prcprledeee 
fundiária por pessoas estrangeira~ na Amazônia brasileira tendo em vista 
a adequação da legislação ao contexto politico contemporâneo que en 
volve aquela raglão, resultante da intaraÇão de questões estratégicas no 
plano econômico, social. arnblentàle de segurança nacional. 

Com efeito, a pennl68iv1dade da atual legislação so 
bre a matéria mostra-se Incompatível com as ressalvas Indispensáveis, à 
luz dos interessea nacionais; que atualmente se colocam para o trata• 
mente geopolftico e para a exploração soberana a ambientalmente sua. 
tentável do pntenoíal de riquez:!!s naturais da Amazônia. 

A llberalldade da L!!l atual. combinada com a crave 
crise q •.. e incíce scere a sgricultura brHileira, com os seus efeitos com 
provados na depreciação' dos preços da terra e no êxodo rural, vem feivo- 

1' 
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re,:e':dO a intensificação de concentração da propriedade tundlàna esoe 
ciatmcr.te nas regiões economicamente perlférícas do pais. 

As evidências Indicam que $6Se processo confirmado 
ca lmenaltlcação da propriedade da terra vem cccrrendo com a forte am 
p,iação da presença de estrangéil'Os. Isto, não para a retenção clássica - 
e lesiva - da terra para fins de reserva de valor associada aos negócios 
sgr-i-:olas, mas viaando propósitos ainda mais prejudiciais ao pais. vincu 
laces ao controle de recursos naturais estratégicos dos quais o Brasil 
apresenta níveis abundantes ce ocorrêncla, como a água doce, os recur 
SO'i da biodiversidade. e das florestas troplcai$, entre outros. 

Nota.damente no que diz respeito aos recursos da 
biodivers.ldade. larga e Impunemente pirateados para fora do país. o con 
trole direto desse patrimônio por pessoas estrangeiras ameaça, ainda 
mais. a possibilidade de treneformação, em beneficio do povo brasileiro, 
d; exploração sustentável desses recursos estratégicos que, colocariam 
o Brasii em posição de franca vantagem comparativa na 'revolução' em 
curso no campo da bíotecnoíoçla, caso sejam fixadas as diretrizes políti 
c~s nessa direção. 

A concersração da terra por pessoas e pelo capital 
externo, igualmente incide negativamente sobre os interesses nacionais 
peles !imites que lmpi::ie 20 acesso à terra por cerca de 4,5 milhões de 
brasileiros ssm terra. Vale subltnhar os prejuízos para o pais e para a oo 
ov'ação regional dos grandes projetos agropecuários de propriedade de 
eMpresas estrangeiras baneficladas com incentivos do FlNAM que, no 
geral. resultaram apenas sm mais miséria, devastação. concentração da 
te-ra e dilapidaçãc, dos escassc·s recursos públicos. 

Foi o caso. PQr exemplo, do projeto da Volkswagen no 
Pará - tido como exemplo do 'vinuoslsmo' do mod~lo de desenvolvi 
rriento regional implantado pelos militaras - o qual, além da grande de 
vastação provocada o do emprego comprovado de trabalho escravo, fin 
dou gerando um latifúndio lmprodutlvo que surpreendentemente ainda foi 
desapropriado e. obviamente lndenlzado, pelo governo FHC. em 1999. 

Considere-se. também. os desdobramentos que se 
\-isli.:mbram com a implantação do8 diversos Acordos finnados no âmbito 
C:,:.o Tratado de Kyoto, por meio dos quais. por exemplo, as grandes em- · 
presas artamente poluentes dos paí$es ricos poderão compensar o ex 
cesso de emissão de C02 pel~ aquisição e conservação de áreas de flo 
:-e~tas em regiões como a AmaZOnla ~rasilaira. Com isto, além ao perigo 
da 'santuarfzação' deeses áreas. estabelecendo-se o descompasso entre 
as questões ambiental e social, será estimulado a rnalor concentração de 
t~.:":'r.s por estrangeiros e. obviamente. a maior controle externo dos recur 
ses naturais antes r<aferidos. 

::cr "ii~. csve-ae levar em coma o contexto geopo\hico 
ec ,:1ua: se Insere o Bras)I por :onte das peculiaridades geográficas. da:; 

t'I 

' 
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rtcuezas naturais e do papel estratégico da Amazônia para a preservação 
arnbiental co planeta. que exige a ocupação da região, especialmente 
cas suas arcas frcmeiriçes, pela população brasnelra. 

Portanto. sem qualquer intenção xenófoba, a pre 
sente iniciativa tem como alvo a defesa dos Interesses brasileiros na 
Amazônia, nesta caso especifico, pela imposição de maior rigor na 
transferência de imóveis rurais para pessoas estrangeiras. 

Sala das Sessões, em~"'\. de abril de 2001 

!p.;)v( 
J~É DlRCEU 
Deputado Federal 

. ·.: 

. . 
UGISLA(:ÃO ClTADA ANEXADA PELA 

COORDENAÇÃO DE ESTVl>OS LEGISLA rrvos - CEDI 

•••• i 

LEI N(t 5.173, DE 27,DE OUTUBRO DE 1966. 
,, 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE V ALORlZAÇÁd .J ..': 
BCONÔ.MICA DA AMAZÔNIA; EXTINGUE· .. A . · .. : . · · 
SUf>ERIN'TENDÊNClA DO PLANO . DE. .: ... 
VALORIZAÇÃO .. ECQNÔMlCA DA MiAZÔ~IÂ .. ; 
(SPVEA), CRIA A SUPERINTENDÊNCIA pó . :· .. '. 
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA (SUDAM) 
E DÁ OUTRAS PROVID'êNClAS. ·· · · 

CAPÍTULO l 
DO PLANO DE VALORIZAÇÃO ECONÔMICA DA AMAZÔNIA 

Art. 1 ° O Plano de V alori2ação Econômico da Amazônia obedecerá: ãs 
seguintes disposições da presente Lei. ... , ... 

* Artl~CJ com rt!tlat;ii(J dada pela Le! n" 5.J7../: de ()7 12 /96i. 
- . ' ' ~: .~ 

Art, 2º A Amazônia. para os efeitos desta. Lei, abranse . a: reg;ião · . ··, 1 
compreendida pelos Estados do Acre, ·Pará e AmtJZonas, pelos Territórios Federais 
do Amapá, Roraima e Rondônia, e Dirida pelas áreas do Estado de Maio ·or~~~· .. a .:_. ·· 

~-~~~~~~· ·-····· .• ··~· 
·----------- •• -~ •••• ·-··" ··--··· 111·-·- _,., '1 -·- 
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PESSOA -- · JURLcm::A· ~··-~sTRÁN<:ÍBmA- .. ·:-: ·,. 
AUTORIZADA A FUNCIONAR NO BRASIL, ·E DÁ ·: . 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . . 

,, 

Art. ló O estrangeiro residente no Pais e a pessoa jurídica estrangeira . ' .: 
autorizada a funcionar no Brasií.só poder~o adq.uirir imóvel rural na forma prêvjs~à;. ·· i.: _< .... 
nesta Lei. · ·: · .. : · .. < 

§ 1 º Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta Lei a pessoa. ' 
jurídica brasileira da qual participem. a q~alquer titulo, pessoas estrangeiras fisi_cas-'· 
ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no 
Exterior. •• 

§ 2° As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam ttos casos .~e. 
sucessão legitima, ressalvado o disposto no art. 70. 

• § 1" com rr:Jaçli.tJ datermtnuda pala l.ci 11e1 6.S72, dtt 311 dr! setembro de /978, 

Art. 2Q (Revogado pela Lei n.., 6.815, de l 9/08/1980). 

Art. 3Q A aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não 
poderá exceder a 50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida, em ã:réà; 
contínua ou descontinua. 

§ Iº Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 (três) módulos, a 
aquisição será livre, independendo de qualquer autorização ou licença ressalv~~ ~ 
as exigências gerais determinadas em lei. ·. · · 

·· § 2" O Poder Executivo baixará normas para a aquisição de área 
compreendida entre J (três) é 50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida. · 

§ 3° O Presidente da República. ouvido o Conselho de Segurança Nacional, 
poderá aumentar o limite fixado neste artigo. 

Art. 4° Nos loteamentos rurais efetuados por empresas particulares de 
colonização, a aquisição e ocupação der no mínimo, 30% {trinta por cento) da áre~. 
total serão feitas obrigatoriamente por brasileiros. · · 

••.•• ~., •••••••••••••• ~ •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••• 1 •.••••••• ~ •• - •• ······""'"'''·· •••••••• , •••••••••••.••••••••• ,, ••••••• 

~ .....•••••.••..........••.....•. ' .•.........•....•......•... 'Ili······· ......•.•......•.•••....• _ ..... ···"'···· ..................................•.••....•....... 

i,'. 
J .... 
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norte do paralelo de 16 . do Estado de Goiás a norte do paralelo de I J e do Estado - 
do Maranhão a oeste dó meridiano de 44 . 

Art, 3Q O Píano de Valorização Econômica da Amazônia terá como 
objetivo promover o desenvolvimento auto-sustentado da economia e o bem-estar 
social da região amazônica. de forma harmônica e integrada na economia naciona]. 

Parágrafo único. O plano de que trata este artigo deverá conter: 
a) diretrizes adotadas: 
b) objetivo, descrição e custo dos programas; 
e) custo, desembolso anual e fontes de financiamento dos projetos e 

atividades; 
d) medidas necessárias a eficiente execução do Pleno. 

•••, •• • 11•1 ••••1••• OIT•• l?fll ~· .• ,~ ~•••••••••• ~ .••• ffll t1 •••• 11 •• 1,1,,J,f••••llft'•••••••••--•••••••tt'l'tT••t• ••••••••••ti••••••• lt 1' ftl l l••ttl• tt• 

, •. t ••• t' "' t"t t 1 • 1 •• • t I f t • • • •• • •• • • • • t t t ~ • ,,. • t ·- • • • •• t • • ••• • • t •• • • ••• 1' t• t ••• • t•T• t t W f •• tt, t J f • t. • f •• t t t ,,,_, •tt 1 •• tT t ttot • t -• • • • • •••• • • •• •• ~ • 

LEI COMPLE.lHENTAR N° 31, DE 11 DE OUTUBRO DE I9°'Í7. 
,,,'! 

CRIA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, E 
DÁ OUTRAS PROVIDJ:NCIAS. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 
.. , 

CAPÍTIJLOl 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. l", É criado õ 'Estado de Mato Grosso do Sul pelo desmembramento 
de área do Estado de Mato Grosso . 

.... _.,, ~. 

•• •••• i t •• o• •• •• •• •• ••• • .••.•• • ,o. •.• o••••• •••• • •. • ••• t t ·- • 1 • ,.,, • • ••••• t 111 • t • lf •• 11 •• t 1 •••• t, 1 1 •••• 'P t ,, T t 1111 a•• t •,, ••• t • ••• t ••• , ••• f ••••••.• , 1 & '' ~ 1 

CAPÍTULO Vil 
DISPOSIÇÕES GERAlS E TRANSITÓRIAS 

.............................. ' ·········' ·- ,, , •.•....•.......•..•.... , ....•............ ,, . 
Art. 45. A Amazônia, a que se refere o art.2° da Lei nº.5173, de 27 de 

outubro de J 966, compreenderá também toda a área do Estado de Mato Grosso . 
........................ ~····· , , ,.,, ' ············. ···"·················· 
•••••t••••, ,,, ~.,, I••• ,, ,, ,e•••, 1 ••• • i ••••••~· •• •••• •••• •••••••••• ,, ,,, •••.• ,, •••••••• ,.,..,, ••.• , •••• •••• •••••, •••••• ••••~ , ••••.• ••·~••• • •toi.w •• ~ • 

•• {J 
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::: 



!=ROM 1:iBOl ·IG, PHONE NO. >5 11 32372122 Se?, 24 2801 11:35AM P3 

GAMARA DOS DEPUTADOS 
']\ I '-, / (/ ....,.,pv./.il.tJ.~ ..::.• .• (qfH.áv .,u:z 

COMISSÃO OE AGRICULTURA E POLiTICA RURAL 

PROJETO DE LEI Nº 4.440, DE 2001 

Dispõe sobre a proprtedade de imóveis 
rurais por pessoas estrangeiras . n.~- A~a~ônia 
Legar brasileira, e dá outras proviq~~ci~~~; 

Autor: Deputados Nilaon Mourão .. e . José 
· Dirceu 

Relatot': Deputado Salomão Cruz 

1- RELATÓRIO 

1 

Os ilustres deputeoce Nilson Mourão e Jqsé · Dirceu 
submetem à apreciação da Casa a propo:.tição epigrafada, através. da qual se . . . .. " : 

estabelecem condições para que estrangeiros. sejam pessoas .. ·tisicas ou 
jurldioes. possam adquirir propriedades rurais na Arnazõnía Legal. 

A primeira condição é a extensão da proprísdaoe, qu~ não 
poda ultrapassar 15 (quinze) módulos fiscais; e a segunda condíção, agregada 

,•' 1 ••••• • • 

à primeira. é que o adquirente seja residetite, domiciliado ou instá!~do ~~_País 
há pelo menos 1 o (dez.) anos. A expansãc da área, observando este prazo de . . . .. 
10 anos e o limite de superfície estabelecido pelo art. 3° da Lei nº.5 .• 70.9~ :de. 7 
do outubro de 1971 (1. é, 50 módulos de exploração indefinida), ~e~ ~~-~ltlda. 

' . : ' ) . ~ ' 
desde que o imóvel original esteja cumprit1do plenamente a função scclal na 

forma preconizada pela Constituição federal, conforme laudo ~n:iitido pelo 
órgão fundiário federal. 

Ns faixa de fronteira d~,,,,_mazônia Legal fica proibida. a 
aquisição de imóvel rural par estrangeiros. ( 

115703 
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Designa-se o prazo de seis meses. contados da 
publícação da rel, para que os imóveis de propriedades de estrangeiros tenham 
as respectivos cadastros submetidos à homologação pelo órgão fundi~rlo 
federal, exíçmdo-se. para tanto. a cumprimento da função social pelos 

mesmos. sob pena de tnstauração de processo Judicial para o cancelamento do 
titulo de propriedade, com incorporação do imóvel ao patrtmõnio públic!;) e 
destinação ao programa do roforma agrária, 

No prazo regimental, não foram apresentadas emendas , 

ao projeto. 
É o relatório. 

li - VOTO 00 RELATOR 

A presente iniciativa apresenta extraordinária oportunidade .. 
• • • • ': 1' 

Com efeito, desde há muito denuncia-se o crescente apossamento de parceles ·' · ·: 
01,' ,,, 1 1 

significativas do território amazônico por estrangeiros, a cujas estratégias a :~ei :· · 
nº 5. 709, de 1971, não constitui embargo consistente. Afora projetos que se 
tomaram conhecidos, e que por Isto mesmo são menclcnado.s na justifica~o. 
muitos outros se desencadearam à socapa e se intensificaram cinicamente. Na 

Assembléia Legislativa de Roraima chegou-se a realizar uma Comissão· de . 
Inquérito para investigar a aquillição de terras por eetrançeiros. medíante 
intermediação de uma associação civil que chegou ao cúmulo de anunciar s~Lis 
negócios através da ínternet. 

Os termos da justificativa oportunamente alertam para a 

risco de se subtraírem os recursos biogenéticos de que a Amazônia é · o 
I 

principal repositório no p,:anetat e de outras tantas riquezas que raclonalme.n.~e 
exploradas f arão ainda ~ grandeza do Brasil. · 

1 • 

M7~ voto, portanto, é favorável à aprovação da matéria .. 
/ 

I - 

·$ala da ComltiSão, em 00 de ~ 

Oeputa~lo~ 
, elator ' 

de 2001 

16703 ',1· 
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Presidência da República 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

L[;I Nº 5.709, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971. 

Regula a Aquisição de Imóvel Rural por 
Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica 
E~Lrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil, e dá 
outras Providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no 
Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta Lei. 

§ 1 ° - Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta Lei a pessoa jurídica brasileira da qual 
participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu 
capital social e residam ou tenham sede no Exterior. 

§ 2° - As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam aos casos de sucessão legítima, 
ressalvado o disposto no art. 7°. (Redação dada pela Lei nº 6.572, de 30/09178) 

Art. 2° - (Revogado pela Lei nº 6.815, de 19/08/80). 

Art. 3° - A aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá exceder a 50 
(cinqüenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. 

§ 1° - Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 (três) módulos, a aquisição será livre, 
indopendendo de qualquer autorização ou licença, ressalvadas as exigências gerais determinadas 
em lei. 

§ 2° - O Poder Executivo baixará normas para a aquisição de área compreendida entre 3 (três) e 50 
(cinqüenta) módulos de exploração indefinida. 

§ 3° - O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá aumentar o 
limite fixado neste artigo. 

Art, 4° - Nos loteamentos rurais efetuados por empresas particulares de colonização, a aquisição e 
ocupação de, no mlnimo, 30% (trinta por cento) da área total serão feitas obrigatoriamente por 
brasileiros. 

Art. 5° - As pessoas jurídicas estrangeiras referidas no art. 1 ° desta Lei só poderão adquirir imóveis 
rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais, ou de colonização, 
vinculados aos seus objetivos estatutários. 

§ 1º - Os projetos de que trata este artigo deverão ser aprovados pelo Mínistério da Agricultura, 
ouvido o órgão federal competente de desenvolvimento regional na respectiva área. 

§ 2° - Sobre os projetos de caráter industrial será ouvido o Ministério da Indústria e Comércio. 

Art. 6° - Adotarão obrigatoriamente a forma nominativa as ações de sociedades anônimas: 
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'º 1 - que se dediquem a loteamento rural; 

li - que explorem diretamente áreas rurais; e 

111 - que sejam proprietárias de imóveis rurais não vinculados a suas atividades estatutárias. 

Parágrafo único. A norma deste artigo não se aplica às entidades mencionadas no art. 4° do 
Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 
900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 7Q - A aquisição de imóvel situado em área considerada indispensável à segurança nacional 
pessoa estrangeira, física ou jurídica, depende do assentimento prévio da Secretaria-Geral do 
Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 8° - Na aquisição de írnõvot rural por pessoa estrangeira, física ou jurídica, é da essência do alo 
a escritura pública. 

Art. 9ª - Da escritura relativa à aquisição de área rural por pessoas físicas estrangeiras constará, 
obrigatoriamente: 

1 - menção do documento de identidade do adquirente; 

11 - prova de residência no território nacional; e 

111 - quando for o caso, autorização do órgão competente ou assentimento prévio da Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa jurídica estrangeira, constará da escritura a transcrição do 
ato que concedeu autorização para a aquisição da área rural, bem como dos documentos 
comprobatórios de sua constituição e de licença para seu funcionamento no Brasil. 

Art. 1 O - Os Cartórios de Registro de Imóveis manterão cadastro especial, em livro auxiliar, das 
aquisições de terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, no qual deverá constar: 

1 - menção do documento de identidade das partes contratantes ou dos respectivos atos de 
constituição, se pessoas jurídicos; 

li - memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e confrontações; e 

Ili - transcrição da autorização do órgão competente, quando for o caso. 

Art. 11 - Trimestralmente, os Cartórios de Registros de Imóveis remeterão, sob pena de perda do 
cargo, à Corregedoria da Justiça dos Estados a que estiverem subordinados e ao Ministério da 
Agricultura, relação das aquisições de áreas rurais por pessoas estrangeiras, da qual constem os 
dados enumerados no artigo anterior. 

Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional, a 
relação mencionada neste artigo deverá ser remetida também à Secretaria-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Art. 12 - A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, não 
poderá ultrapassar a um quarto da superfície dos Municípios onde se situem, comprovada por 
certidão do Registro de Imóveis, com base no livro auxiliar de que trata o art. 10. 

§ 1° - As pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias, em cada Município, de 
mais de 40% (quarenta por cento) do limite fixado neste artigo. 
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§ 211 ~ Ficam sxcluídas das rast1ições deste artigo as aquíslções de áreas rurais; 

1 - inferiores a 3 (três) módulos; 

IJ - que tiverem sido objeto do compra e venda, de promessa de compra e venda, de cessão ou de 
promessa de cessão, rnedianto escritura pública ou instrumento particular devidamente protocolado 
no Registro competente, e que tiverem sido cadastradas no INCRA em nome do promitente 
comprador, antes de 10 de março de 1969; 

Ili - quando o adquirente tiver filho brasileiro ou for casado com pessoa brasileira sob o regime de 
comunhão de bens. 

§ 3° - O Presidente da República poderá, mediante decreto, autorizar a aquisição além dos limites 
fixados neste artlqo, quando se tratar de imóvel rural vinculado a projetos julgados prioritários em 
face dos planos de desenvolvimento do País. 

Art. 13 - O art. 60 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 60. Para os efeitos desta Lei, consideram-se empresas particulares de 
colonização as pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, residentes ou domiciliadas 
no Brasil, ou jurídicas, constituidas e sediadas no Pais, que tiverem por finalidade 
executar programa de valorização de área ou distribuição de terras". 

Art. 14 - Salvo nos casos previstos cm legislação de núcleos coloniais, onde se estabeleçam em 
lotes rurais, como agricultores, estrangeiros imigrantes, é vedada, a qualquer título, a doação de 
terras da União ou dos Estados a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas. 

Art. 15 - A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é nula de pleno direito. O 
tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a transcrever responderão civilmente pelos 
danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por prevaricação 
ou falsidade ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel. 

Art. 16 - As sociedades anônimas, compreendidas em quaisquer dos incisos do caput do art. 6°, 
que já estiverem constituídas à data do início da vigência desta Lei, comunicarão, no prazo de 6 
(seis) meses, ao Ministério da Agricultura a relação das áreas rurais de sua propriedade ou 
exploração. 

§ 1° -As sociedades anônimas, indicadas neste artigo, que não converterem em nominativas suas 
ações ao portador, no prazo de 1 (um) ano do inicio da vigência desta Lei, reputar-se-ão 
irregulares, ficando sujeitas à dissolução, na forma da lei, por iniciativa do Ministério Público. 

§ 2° - No caso de empresas concessionárias de serviço público, que possuam imóveis rurais não 
vinculados aos fins da concessão, o prazo de conversão das ações será de 3 (três) anos. 

§ 3° - As empresas concessionárias de serviço público não estão obrigadas a converter em 
nominativas as ações ao portador, se dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da vigência desta 
Lei, alienarem os imóveis rurais não vinculados aos fins da concessão. 

Art. 17 - As pessoas juridicas brasileiras que, até 30 de janeiro de 1969, tiverem projetos de 
colonização aprovados nos termos do art. 61 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
poderão, mediante autorização do Presidente da República, ouvido o Ministério da Agricultura, 
conclui-los e outorgar escrituras definitivas, desde que o façam dentro de 3 (três) anos e que a área 
não exceda, para cada adquirente, 3 (três) módulos de exploração indefinida. 

Art. 18 - sao mantidas em vigor as autorizações concedidas, com base nos Decretos-leis nºs 494, 
de 10 de março de 1969, e 924, de 1 O de outubro de 1969, em estudos e processos já concluídos, 
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cujos projetos tenham sido aprovados pelos órgãos competentes. 

Art. 19 - O Poder Executivo baixará, dentro de 90 (noventa) dias, o regulamento para execução , 
desta Lei. 

A1t. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 21 -Revogam-se os Decretos-leis nº 494, de 10 de março de 1969, e 924, de 10 de outubro de 
1969, e demais disposições em contrário. 

EMfLIO G. MÉDICI 

* Nota: Texto redigitado e sujeito a correções. 
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